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UJ ALAKOK

MAGYAROKSZÁG MEDITERRÁNKORÚ FAUNÁJÁBÓL.

Halaváts GyuLÁ-tól.

(IV. tábla.)

Az osztrák cs. kir. földtani intézet «Abhandlungen der k. k. geol. E,

Anst. » czim folyóiratának III. és IV. kötetét ismeretesen Hörnbs MóR-nak

«Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien» czím nagy müve
képezi. E munka 1-sö füzete 1851-ben jelent meg. Höenes M. e mben a

neogén sera mind a három emeletének faunáját írja le, de eleinte, szorosan

a czínihez ragaszkodva, csakis a bécsi medencze elfordulásaira szorítkozik,

s csak késbb tért el ettl s más helye'kre is kiterjeszkedett. Ezen körül-

mény, s az, hogy azóta számos új hely s velk új alakok födöztettek fel,

fleg azonban az, hogy az elmúlt 30 év alatt a palaeontologia igen elre

haladt, már rég kívánatossá tették ezenm kiegészítését, az anyagnak újra

való feldolgozását és csak üdvözölni lehetett a tudós palseontolog fiának,

HöRNEs EuDOLF gráczi egyet, tanárnak azon elhatározását, hogy — szövet-

kezvén AuiNGER M.-el — e nagy munkára vállalkozott. Mvök «Die Gaste-

ropoden der Meeres-Ablagerungen der ersten und zweiten Miocénen Medi-

terranen-Stufe » czim alatt ugyancsak az «Abhandlungen d. k. k. G. R. A.»-

ban jelenik meg, s ennek XII. kötetét képezi.* Eddig 3 füzet hagyta el a

sajtót, melyben a Conus, Olíva, Ancillaria, Cypraea, Ovula, Erato, Eratopsis,

Marginella, Kingicula, Voluta, Mitra, Columbella, Terebra, Buccinum,

Purpura családokat képvisel alakok tárgyaltatnak.

HöRNES E. és AuiNGER M. 6 mvökbeu míg egyrészt megszorítják

a hatáskört azáltal, hogy csak a mediterrán emelet faunáját tárgyalják,

addig másrészt annyiban tágítják azt, hogy az egész osztrák-magyar mon-

archia elfordulásait felölelik. Sokkal fonfcosabb azonban azon lépésük,

* Idközben e munka folytatása A. Holder kiadásában jelenik meg.

A szerJc,

11*
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hogy a Chenu -AdAMS-féle rendszerhez csatlakozva dolgozzák fel az anyagot.

De nem e rendszer, hanem — hogy áthidalják a régi mvet az újjal —
HöRNES Mór sorrendjében tárgyalják az egyes családokat.

Nekem egy idben alkalmam volt a m. kir. földtani intézet gyjte-

ményeiben lév és Lapugyról származó gazdag faunát feldolgozni. Amint

idközben Hörnes E. és Auinger M. munkája megjelent, hozzá fogtam a

revideáláshoz s ez alkalommal kiterjeszkedtem a m. kir. földtani intézetnél

meglev többi elfordulásokra is. így néhány új alakra bukkantam, a me-

lyeknek leirását az alábbiakban van szerencsém közzétenni.

Szabadjon még azt is megemliteni, hogy ezen itt tárgyalandó új ala-

kokra nézve Hörnes Eudolp úr nézetét is megtudtam, mely az enyémmel

megegyezett.

I. A CONUSOR CSALÁDJA.

Hörnes Eudolf és Auinger M. mve szerint az osztrák-magyar mon-

archia mediterrán korú rétegeiben a Conusok 52 alakkal vannak képvi-

selve, melyek az AüAMS-féle rendszer Stephanoconus, Dendroconus, Litho-

conus, Leptoconus, Rhizoconus és Ghelyconus nemei között oszlanak meg.

Ezen 52 alak közül hazánk ekorú rétegeiben 39 alak fordul el,

melyek közül 22 közös, mig 16 csakis nálunk találtatott. Ez utóbbiak

számát ezúttal kettvel, ú. m. :

Conus (Chelyconus) Böckhi n. form.

« « fusiformis n. form.

Hidasról növelhetem.

A Conusoknak hazánk mediterránkorú rétegeiben való elterjedését a

következ táblázat tünteti fel :
*

"-'' Az elfordulási jelzést illetleg :

I

= E. Hörnes és M. Auingek mvében közölt oly elfordulás, melyet

nekem nem sikerült konstatálni;

+ ::= közölt és általam is konstatált elfordulás
;

-Î- = nem közölt, de általam konstatált elfordulás.
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Familia: Oonoidse
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Família : Conoidse
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Ez új alakot Böckh János m. kir. osztálytanácsos úrnak, a m. kir.

földtani intézet igazgatójának tiszteletére neveztem el.

A lerajzolt példány

hossza 47 %,
szélessége 28 *%,,.

Találták Hidason (Baranyám.), honnét azonban csak a lerajzolt, alján

kissé csonka példány került elö.

2. Conus (Chelyconus) fusiformis, nov. form.

IV. tábla, 2. ábra.

Héja karcsú, orsóalakú, magas tekercscsel. Az egyes tekervények,

melyeket határozott varrány határol, valamint a tekercs, egyenesek. A héj

felszíne, — eltekintve a növési vonalaktól, melyek nagyon elnyúlt S ala-

kúak s a száj fels részének igen csekély kivágását jelzik — sima, s csakis

alsó részén van néhány széles barázda, melyek alul hirtelen tömörülnek s

daganatot hoznak létre. Orsóját a bels ajak csak kis mértékben vastagítja

meg. Szájnyílása keskeny.

A Conus fusiformis közel áll a C. praelongus, R. Hörn. & Au.-hez,

különbözik azonban ettl már els tekintetre orsóra emlékeztet alakja

által.

Közelebb szemügyre véve pedig e két alak jellemz tulajdonságait,

azt látjuk, hogy míg a C. praelongus-nál a tekercs és az egyes tekervények

kissé domborúak, addig azok alakunknál az egyenestl alig térnek el. Az

elöbbeninek els tekervényei gyöngyösek, mi itt hiányzik, míg a mi alakunk

varrányai sokkal határozottabbak mint amazé. A f különbség azonban a

héj külsejében van, mely ott, még a tekercsen is, kiemelked, a héj alja

felé mindinkább határozottabb alakú harántvonalakkal díszes, míg a

C. fusiformis felülete sima, s csak alján van néhány szélesebb barázda.

A lerajzolt példány

magassága 36 '%i,

szélessége 17'»'/;^.

Elfordult Hidason (Baranyám.), honnét csakis a lerajzolt példányt

bírjuk.

II. A CYPEAEÁK CSALÁDJA.

A cyprœak családját Hörnes R. és Auinger M. szerint 13 alak kép-

viseli, melyek az AüAMS-féle rendszer Cypraea, Liiponia, Aricia, Cypraeo-

vida, Trivia és Pustidaria nemei közt oszlanak meg. Ezen 13 alak közül
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közös 9, 2 alak ellenben csakis hazánk helyein találtatott, melyeknek szá-

mát Lapugyról származó egy alakkal, a Gijprœa (Pustularia) R. Eörnesi,

nov. form.-al szaporíthatom.

A magyarországi mediterránkorú rétegekben való elterjedésüket a
következ táblázat tünteti fel :

Familia: Cypraeidse

Luponia fabigina. Lmk ._. .__ ___ .__

« sanguinolenta, Gmel ___

Aricia leporina, Lmk. __. ___

« Lanciœ, Bhus. .__ .._

« amygdahim, Beocc. ._. ___ _._

« Brocliii, Desh

« Neugeboreni, E. Höen. & Au. ___

Cyprseovula eratoformis, E. Höen & Au

Trivia affinis, Duj

« europaea, Mont. .__ ___

Pustularia Duclosiana, Bast ___

<i E. HöENEsi, nov. form. _._

+

-f

+

+

+

+

Cyprœa (Pustularia) R. Hörnesi, nov. form.

IV. tábla, 3. ábra.

Héja tojásdad alakú, hátán rendetlenül elhintett apróbb-nagyobb

hólyagocskákkal, melyek a barna alapból fehér színben emelkednek ki s

csak az alap széléig terjednek, a héj közepén pedig megszakadva, egy sima

szalag keletkezik. Szájnyílása keskeny, mindkét végén kissé hátrahajló.

A jobb ajakon sok, tömötten egymás mellett álló apró fogacska van, míg a

bal ajak hasonló apró, de valamivel kevesebb fogacskával díszes, melyek

kissé a héj bels részébe is behúzódnak.

Alakunk a C. Duclosiana, Bast, kevesbbé díszes rokona, melytl áta-

lános alakján kívül fleg azáltal különbözik, hogy annak több rendbeli

díszítése ennél hiányzik. így a C. Duclosiana hátán végig vonuló széles

barázda itt nincs meg; annak szájnyílása a héjon túl is terjeszkedik, míg
alakunknál a héj keretén bell marad ; a C. Duclosiana szájszélét díszít

fogacskák borda-alakú emelkedésekként kifelé, majdnem a héj széléig ter-
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jeszkednek, míg a C. R. Hörnesi-nél ez sincs, s csak fiatal példányoknál

látható némi hasonló, de késbb ez is elenyészik.

Ez új alakot dr. Hörnes Rudolf gráczi egyet, tanár úr tiszteletére az

nevével ruházom föl.

Lapugyról a m. kir. földtani intézet 3 különböz nagyságú példányt

bír, melyeknek méretei :

I. II.

a héj magassága — 16*%i 15'^

a héj szélessége -._ 13 « 11 « 8 «

III.

III. A MITRAK CSALADJA.

A mitrák családja az osztrák-magyar monarchia mediterránkorú réte-

geiben 27 alak által van képviselve, melyek az ADAMs-féle rendszer Mitra,

Nebularia, Gandlla, Volutomitra, Costellaria, Callitíiea és Gylindra nemei

közt oszlanak meg. — E 27 alak közül 17 közös, míg 7 pusztán hazánkban

fordul el s ezek számát egygyel, a Mitra (Costellaria) Szobbiensis, nov.

form.-mai szaporíthatom,

A hazánkban talált 25 alak elterjedését a következ táblázatban

közlöm :

Família: Mitrinse
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Famila: Mitrinse
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IV. A TEEEBEAK CSALADJA.

E családból E. Hörnes és Auingbr mve 14, közöttük egy kétséges

alakot sorol föl, melyek az AüAMS-féle rendszer Äciis, Hastula, Terebra,

Myurella nemeinek keretébe illenek. A 13 alak közül 9 közös és 3 csakis

nálunk fordul el. Ez utóbbiak számát két alakkal szaporíthatom, ú. m. :

Terebra (Aciis) hungarica, nov. form.

Terebra (Myurella) Sophiae, nov. form.

Hazánk mediterrán korú rétegeiben így összesen 14 alak találtatott,

melyek elterjedését az alábbi táblázat nyújtja.

Familia: Terebridse

Acus fuscata, Brocc. _.. __. ___ ___ -

« Hochstetteri, R. Höen. & Au.

« costellata, Sow. ___ ___ __. .__ ..

« pertusa, Bast _.. .__ ._. .__ ___

« fusiformis, M. Höen .._ .._ _.

« hungarica, nov. form.

Hastula cineroidés. E. Hörn & Au ..

« striata. Bast .. __ . __. ___ _._

Terebra acuminata, Brocc .__

» transsylvanica, B. Hörn. & Au

« Basteroti Nyst_. .__ _._ _._

« bistriata, Grat

Myurella Lapugyeneis, E. Hörn. & Au. -_

« Sophice, nov. form. ___ ._.

+

+

4-

+

1. Terebra (Acus) hung;ai*ica, nov. form.

IV. tábla, 6. ábra.

Héja toronyalakú, 8 tekervényböl álló tekercscsel. Az egyes teker-

vények alsó és fels részén egy-egy kidomborodó daganat fut körül úgy,

hogy a tekervények homorúak s a varrány mély csatornát képez. Különben
a héj felülete sima s csak növési vonalak vannak azon. A színezés megvan
tartva, mely barna, hálószer rajzból áll. A mállottabb példányokon a háló

barna színben kiemelkedik, míg a szemek fehérszín bemélyedéseket ké-
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peznek. Küls ajka valamennyi példányon le van törve és így a szájnyílás

alakját csak megközelíthetöleg lehet tojásszernek nevezni. A bels ajak a

kissé megcsavarodott orsót tetemesen megvastagítja.

A T. hungarica eddig csak Baranyamegye mediterránkorú rétegeiben

találtatott és Pécsrl s Szabolcsról Böckh János igazgató úr részletes

földtani felvételei alkalmával számos példányt gyjtött.

A lerajzolt példány Szabolcsról való, méretei :

a héj hossza 23 *%i,

a héj szélessége 8'%,.

2. Terelbra (Myurella) Sophiœ, nov. form.

IV. tábla, 7. ábra.

A m. kir. földtani intézet Torma Zsófia úrhölgy ajándékai folytán

Lapugyról, a mediterrán kövületek e páratlan helyérl egy igen szép gyj-

temény birtokába jutott, a melyben a revideálás alkalmával egy új alaknak

1 példányát találtam. Ez új alakot, mely díszítése folytán az eddig ismert

Terebráktól egészen elüt, szabad legyen ezennel Torma Zsófia úrhölgy tisz-

teletére neveznem el.

A Terehra Sophiae karcsú alak, melynek tekercse 14 tekervényböl

áll, a melyeket egymástól kevésbbé éles varrányok választanak el. Az egyes

tekervények fels harmadában egy, a varránynál sokkal élesebb barázda

fut körül, úgy, hogy a fels harmadban egy határozott szalag keletkezik,

melyet ritkás tompa bütykök díszítenek ; az alsó kétharmadban viszont e

bütyköknek megfelelen, az alsó harmad felé mindinkább vastagodó hosz-

szasági bordák vannak. A szájnyílás alakja, miután a jobb ajak letörve

van, csak megközelítleg határozható meg, s úgy látszik nyúlt ovális alak.

Orsója csak kissé csavart.

A lerajzolt egyedüli példány méretei :

a héj hossza 32 »%,,

a héj szélessége 6 '">/^.

*

A IV. TÁBLA MAGYARÁZATA :

1. a, 6, c ábra. Conus f Ch&lyconus ) Böchhi, nov. form., természetes nagyságban.

2. a, b, c ábra. Conus (Ghelyconus ) fusiformis, nov. form., természetes nagyságban.

3. a, h ábra. Gypraea (Pustularia) B. Hœrnesi, nov. form., természetes nagy-

ságban.

4. ábra. Ugyanazon alak egy másik példánya körülbelül másfélszeres nagyításban.

5. rt, 6 ábra. Mitra (Gostellaria) SzohMensis , nov. form., körülbelül másfélsze-

res nagyításban.

5. c ábra. Ugyanaz természetes nagyságban.

6. a, h ábra. Terehrcv (Aöus) hungarica, nov. form., természetes nagyságban.

7. a, h ábra. Terehra (Myurella) Sophiae, nov. form., természetes nagyságban.

A lerajzolt példányok a m. M7: földtani intézel gyjteményeiben vannak.


