
A BRASSÓI FORTYOGÓ-HEGY P B A E G L A C I A L I S C S I G A F A U N Á J Á R Ó L 141 

A brassói Fortyogó-hegy praeglacíalis csígafaunájáróL 

(3 szövegközti képpel). 

Irta: SOÓS LAJOS dr. 

A brassói Fortyogó-hegy kis barlangjának praeglacialis csigafauná-

járól eddig két dolgozat emlékezik meg, az egyik VVüST-é, aki T C U L A 1 ) 

dolgozatának függelékében tárgyalja, a másik ÉHIK-é.2) W Ü S T 8 csigafaj 

ismertetését nyújtja, É H I K pedig e saját gyűjtései alapján 6 fajt sorol fel. 

Dr. É H I K további gyűjtéséből, valamint P O D E K F E R E N C buzgólkodása folytán 

azóta újabb anyag került elő erről a lelőhelyről, mely nemcsak az eddig 

ismert fajok számát szaporítja az eddiginek több, mint kétszeresére, ha-

nem oly fajok is kerültek elő belőle, melyek egyrészt a faunát egészen 

más világításba állítják, másrészt pedig jelentős adatokat szolgáltatnak 

fossilis faunánk kapcsolatának és mai faunánk eredetének kérdéséhez, 

Nagy köszönettel tartozom azért dr. K O R M O S T I V A D A R kedves barátomnak, 

aki az anyagot feldolgozás végett számomra megszerezte s ezzel nagy 

segítségemre volt ama régi tervem legalább parányi részletben való végre-

hajtásában, hogy mai faunánknak a fossilisakkal való kapcsolatát ne csak 

az irodalom adatain át keressem, hanem saját vizsgálataim révén magam 

is iparkodjam megállapítani. 

A lelőhely térszíni viszonyairól nem kell külön megemlékeznem, 

mert minden erre vonatkozó adat megtalálható É H I K dolgozatában. 

S ezek után áttérhetek a fajok ismertetésére. 

1. Crystallus sp. 

Egyetlen példányom van belőle, azonban sajnos, az sem egész, 

mert tekercsének a közepe hiányzik, minek következtében kanyarulatai-

nak a száma sem állapítható meg. Sajátságait illetőleg csak annyit említ-

hetek meg, hogy majdnem sima, hogy köldöke rendkívül szűk, s hogy 

utolsó kanyarulata pontosan kétszer olyan széles, mint a megelőző. Ebből 

kétségtelen, hogy nagyon közel áll a Cr. opinata CLESS.-hez vagy a Cr. 

plutonia KIM.-hoz — a két név különben alkalmasint ugyanazt a fajt 

jelenti — azonban mindegyiknél jóval kisebb, mert átmérője csak 2*5 

1) TOULA. FR.. Diluviale Sáugetierreste vom Gespreng. Kronstadt iu Sieben-

bürgen. (Jahrbuch k. k. geol. Reichsanstalt, 59. Bd. 1909.) 

2) ÉHIK GYULA: A brassói preglaciális fauna. (Földt. Közi. 43. kötet, 1913.) 

Barlangkutatás 1916. Ifi—IV. füzet. H 
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mm, ami még fele sincs a KiMAKOwicz-féle faj átmérőjének (5*3 mm), 

ellenben sokkal közelebb áll ebben a tekintetben C L E S S I N fajához, melynek 

átmérője 4 mm. VVÜST (i. h.) felsorolja a Cr. plutoniá-X s így nyilván-

valóan az a faj volt kezében, mint nekem. Pontosabb meghatározás csak 

épebb példány alapján volna lehetséges. 

2. Zonites verticillus FÉR. 

3 fiatal példány áll rendelkezésemre, melyek elütnek a typusosaktól 

abban, hogy spirális vésetük majdnem teljesen hiányzik s ilyennek nyomai 

még 20-szoros nagyítással is alig látszanak, holott a typusos példányok 

spirális vésete nagyon erős és jó szem még nagyító nélkül is látja. Pél-

dányaim eltérnek a typusosaktól még valamivel tágabb köldökük által is. 

Mindazonáltal nem gondolnám, hogy el kellene választani őket azoktól, 

annál is inkább, mert mint K O B E L T említi1), a recens példányok közt is 

akadnak olyanok, melyeknek spirális vésete rendkívül gyenge. 

E faj elterjedésének középpontja az Illvriai Alpok területére esik, 

nyugat felé Passaunál eléri a bajor határt, észak felé pedig egy elszigetelt 

előfordulása még Csehországban is ismeretes, délkelet felé elér Dalmá-

ciáig és Szarajevóig. Nálunk Horvátország nyugati, ill. délnyugati hegyes 

vidéken gyakori s benyomul még Szlavóniába is, ezen kívül Magvarország 

nyugati részében is előfordul szórványosan Sümegig, sőt állítólag Selmec-

bányáig. Brassói előfordulása azt bizonyítja, hogv elterjedésének területe 

korábban jóval nagyobb volt. Dr. K O R M O S szóbeli közléséből tudom, hogy 

a süttői levantei édesvízi mészkő jégkorszak előtti hasadékkitöltésében 

is előfordul. 

GEYER8) a sváb diluviumból sorol fel egy Zonites-fajt, melyet szintén 

spirális vésetének hiánya jellemez, az ő faja azonban, mint irja, majdnem 

lapos s így nem lehet azonos a brassóival. 

3 . Zonites aulacus W E S T L . 

Dr. É H I K gyűjtésében egy másik, szintén fiatal Zonites-íaj egyetlen 

példánya is előfordul, melyet W E S T E R L U N D fajával vélek azonosnak, meg-

jegyezve, hogy következtetésem tisztán a leíráson alapszik, mivel össze-

hasonlító anyag nem áll rendelkezésemre. W E S T E R L U N D fajának termő-

helyéül az Amorgia-szigetet jelöli meg, amely nyilván azonos a görög 

archipelagusban, Naxos közelében fekvő Amorgos-szigettel. 

1) ROSSMASSLER 'S Iconograpliie, N . F . 9. Band, p. 7. 
2) GEYER, D., Neues aus dem schwabischen Diluvium. (Nachrbl. D. Maiak. 

Ges., 47. Bd,, p. 64.) 
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Példányom rövid leírása a következő (1. rajz): Háza nagyon ala-

csony kúpalakú, sűrűn, szabályosan, erősen vonalkázott s azon kívül 

nagyon erős spirális vésettel díszített, alsó oldalát szintén spirális véset 

ékesíti, ez azonban rendkívül finom ; kanyarulatai nagyon kevéssé dom-

borúak, majdnem laposak, erősen tarajosak, számuk 57*; köldöke tág, 

az összes kanyarulatokat láttatja, a nyílás felé alig táguló csőalakú, belül 

félgömbalakúan végződő. Nagysága 9 5 : 16*5 mm (magasság: átmérő). 

A leírás alapján úgy találom, hogy a brassói példány W E S T E R L U N D 

fajától csak egy bélyegében tér el, s abban sem egész bizonyossággal. 

W E S T E R L U N D leírása szerint u. i. faja „sűrűn és szabályosan" vonalkázott, 

amiből ezt kell következtetnem, hogy az ő példányainak sculpturája gyen-

gébb, mert ha oly erős volna, mint az enyémé, jelölésére alkalmasint 

erősebb kifejezést használt volna. W E S T E R L U N D a faj méreteit 17:33 mm-

ben adja meg, s ha a brassói példányt 7 kanyarulatra kiegészítve kép-

zeljük, átmérőnek ugyancsak 33 mm-t kapunk, ellenben, mint a közölt 

méretből kiderül, kúposabbnak látszik, ez azonban csak látszat, mert 

hiszen a méretek fiatal példányéi, már pedig a kifejlett példány méretei 

aképen tolódnak el, hogy az arány ez átmérő javára változik meg, oly 

módon, mint a hogyan pl. a kifejlődött Z. gemonensis is laposabb arány-

lag kifejlett, mint fiatal korában. 

A Z. aulacus legfontosabb bélyege héja alsó oldalának spirális 

vésete, oly bélyeg, mely a fajon kívül csak a Z. pergranulatus KoB.-on 

fordul elő, ellenben egyetlen más Zow'tes-fajon sincs meg, csak a Z. 

algirus-on látszik a nyoma, ez azonban egészen más természetű. A Z. 

pergranulatus szintén az Amorgos-szigeten fordul elő, s mivel a két faj 

közt a leírás szerint nem igen van különbség, az a gyanú kelhet az em-

berben, hogy a két név alatt tulajdonképen ugyanaz a faj lappang, jól-

lehet a két faj egyesítésének jelentős akadálya az, hogy míg nagyságuk 

majdnem ugyanaz (33, 111. 30 mm), addig az aulacus W E S T E R L U N D szerint 

7 kanyarulatból, a pergranulatus ellenben K O B E L T szerint csak 6-ból áll. 

A kérdés eldöntése természetesen csak gazdagabb összehasonlító anyag 

alapján lehetséges, s ránk nézve nem is ez a fontos, hanem az, hogy a 

brassói fossilis fauna egyik Zonites-faja a görög archipelagusra utal, épen 

1. á b r a . Zonites aulacus W E S T L . 

Te rmés ze t u t á n r a j z o l t a D Ö M Ö K TERÉZ . 



1 4 4 SOÓS L A J O S DI5. 

úgy, mint két alább következő Helicida is, ami bizonyára megokolttá 

teszi, hogy kissé hosszasabban foglalkoztam vele. 

4 . Eulota fruticum M Ú L L . 

A termőhely legközönségesebb, tömegesen előforduló faja, melyet 

mind W Ü S T , mind E H J K felsorol. Már É H I K megjegyezte, hogy egyes pél-

dányai feltűnően kúposak, melyeket azonban átmeneti alakok kötnek 

össze a törzsalakkal. A kezemben megfordult legkúposabb példány mérete 

17*5: !8'8 mm. WESTERLUND1) szerint Svédországban a ma élők között is 

akadnak ilyen kúposak ( = frm. conoidea VVESTL.), melyeknek mérete 

20: 19 mm, tehát még kúposabbak, mint a legkúposabb brassói példányok. 

5. Metafruticicola Bursae n. sp.*) 

Háza gömbded-kúpalakú, héja nagyon gyengén, szabályosan, de 

nem egyenletesen vonalkázott s utolsó kanyarulata és utolsóelőtti kanya-

rulatának egy része rendkívül finoman szemecskézett; kanyarulatai kevéssé 

domborúak, egyenletesen növekszenek, az utolsó azonban erősen, öblösen 

kitágul, számuk 41/*, az utolsó kissé szögletes, elül csak igen gyengén 

hajlik le ; köldöke rendkívül szűk, az utolsó kanyarulatnál kissé kitágul, 

a perem kissé föléje hajlik; nyílása erősen ívelt féltojásalakú, pereme tete-

mesen kitíiremlett, jól fejlett inye van, szárai csak gyengén hajolnak egy-

más felé, végüket nagyon vékony zománclemez köti össze. N. 11 '5:16 mm. 

Ez a faj, melyből csak egy, de teljesen ép példányom van, 

egyike a szóban lévő fauna legnevezetesebb tagjainak, mert a Meta-

fruticicola nem ma csak a mediterrán faunaterület egy kis részén for-

dul elő. Elterjedésének középpontja Kréta, ahonnan egyik faja átnyú-

lik Naxosra, egy másik faja messzebb elterjedt a görög archipelagus 

szigetein, egy Cypruson, két másik pedig Szyriában is előfordul. 

Héjának bélyegeit illetőleg részben a Fruticicolák- kai, részben a 

Campylaeák-kai rokon, azonban anatomiailag, mint HESSE8) és S C H M I D T 

A D O L F vizsgálataiból tudjuk, nagy űr választja el mindkettőtől. U. i. 

a Metafruticicolák ivarkészülékén hiányzanak a nyálkamirigyek és a 

nyíltok, tehát ebben a tekintetben a legősibb Helicidákkal egyez-

3) W E S T E R H U N D , C . A . . F a u i i a . I I . , p . 153. 

*) Terra Bursae (= a Borza. Barc-za-folyó földje) néven szerepel a Barczaság a 

ré«n oklevelekben, mint dr. MELICH JÁNOS t. barátom szíves értesítéséből tudom. 

A faj nevét inneu vettem 

HESSE. P.. Beitráge zur Mulluskenfatina liriecheulands. I I I . Jahrb. D. Maiak. 

Gesellschaft. 11. Jhg. . 1884. — Zeiehnuugen aus Adolf Schmidt's Naehlass. Naclirbh 

D. Maiak. Ges.. 47. Bd . 1915. 
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nek meg. Bár az ivarkészülék hasonló viszonyait a legnagyobb 

óvatossággal kell megítélnünk, mert minden további nélkül lehetetlen el-

dönteni, hogy az adott esetben az ivarkészülék őseredeti egyszerűbb-

ségével van-e dolgunk, avagy másodlagosnak kell-e tartanunk, vagyis 

olyannak, mely az illető szervek elcsenevészedése útján jött létre ? Ez 

utóbbi eset természetesen a phylogenetikai fejlődésnek m a g a s a b b fokát 

képviseli. Ez okból nehéz ítéletet mondani a Metafruticicolák-ról is, 

azonban úgy vélem, hogy elterjedésük területének szűk volta a reliktum-

jelleget nyomja rájuk, amivel tökéletes összhangban volna ivarkészülékük 

e r e d e t i egyszerűsége (haplogoniája), s talán ezzel függ össze héjuk 

sajátságainak ingadozása is. Messzebbmenő következtetést vonni az itt 

felsorolt tényekből szintén csak a legnagyobb óvatossággal lehet, azonban 

nem lehetetlen, hogv e csoportban kell keresnünk a Campylaeák és 

Fruticicolák közös ősét, s e következtetésnek az sem lehet akadálya, 

hogy vele együtt typusos Fruticicolák és Campylaeák fordulnak elő ma-

2. ábra. Mctafrulicicola Bursae u. sp. 

Természet után rajzolta DÖMÖK TERÉZ. 

gában a brassói faunában is. Egy pillantást vetve arra a törzsfára, me-

lyek IHERING*) a Helicidák genetikai összefüggését tünteti fel, bárkit meg-

győzhet arról, hogv az említett törzsfa az itt érintett felfogással igen jól 

megegyeztethető. 

Visszatérre már most a fajra magára, ki kell emelnem, hogy az 

összes élő fajoknál nagyobb hasonlatosságot árul el a Fruticicolák-kai, 

főképen nyílásának szerkezeténél fogva, mert a nyílás szárait összekötő 

vékony zománclemeznek nem lehet különösebb jelentőcéget tulajdonítani 

— hiszen az Fruticicolák-on is előfordulhat — de viszont az élő Meta-

fruticicola-fa']ok mindegyikén sincs meg, Sculpturája tekintetében majd-

nem teljesen megegyezik a Monaclui (Fruticicola) iucarnatá-val. 

A genus élő fajai közt több olyan akad, melyekhez nagyon közel 

áll (naxiana FÉR., noverca PFR., sublecta MTZ.), azonban valamennyitől 

eltér nyílásának alkata révén. Amennyire a leírásból megítélhetem, még 

a sublecta MTZ -hoz áll a legközelebb. 

i) IHERING H., Morpliologie uud Systematik des Genitalapparates von Ilelix. 

(Zeitschr. fiir wiss. Zool., 54. Band, 1892, p. 426.) 
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W Ü S T a brassói faunából a Fruticicola strigella var. agapeta BGT .- Í 

sorolja fel, mint mondja, fiatal s részben a kőzetbe erősen beágyazott 

példányok alapján. E fajváltozatnak spirális sculpturája van, a M. Bursae 

héja pedig szemecskézett lévén, gyenge megtartású példányai esetleg ilyen 

sculpturájúaknak látszhatnak, azért nem lehetetlen, hogy W Ü S T kezében 

is az itt leírt faj volt. Ezt csak az esetleges revisio kedvéért említem meg. 

6. Metafruticicola (?) Bartholomaei n. sp.1) 

Háza kúpalakú, csúcsa kissé besüppedt, héja haránt irányban sza-

bálytalanul ráncolt, nagyon finoman szemecskézett, a szemecskék közt 

ritkásan elhelyezkedett durvább szemölcsök vannak, megfelelően a friss 

héjat borító durva szőröknek; kanyarulatainak száma 5'/4, a felsők erő-

sen, az alsók kevésbbé domborúak s kissé lapítottak, úgy hogy az utolsó 

a) 

3. ábra. Metafruticicola Bartholomaei 11. sp. — a) Nagyított héj részlet. 

Természet után rajzolta DÖMÖK TERÉZ. 

kanyarulat meglehetősen szögletes, a nyílásnál hirtelenül, erősen lehajlott; 

köldöke eléggé tág, a perem csak igen kicsiny részére hajlott rá; nyílása 

nagyon ferde, széles ellipsisalakú, szárai összehajtanak s két végüket sza-

badszélű zománclemez köti össze, felül kevéssé kitüremlett, alul ellenben 

szélesebb peremet alkot, belül gyenge ínye van. N. 9:11*8 mm. 

E fajnak, melyből szintén csak egy, de teljes példányom van, az 

a legnagyobb érdekessége, hogy általános alakját tekintve Fruticicola, s 

például a Fr. Bielzi-hez rendkívül hasonlít, ellenben typusos Campylaea-

nyílása van. Rendszertani helyzetét rendkívül nehéz megállapítani; a 

Metafruticicola-nembe csak a legnagyobb fenntartással, közelebbi ana-

lógia hiányában sorolom s nem lehetetlen, hogy külön nemet kell fel-

állítani a számára. Amennyire a rendelkezésemre álló összehasonlító anyag. 

*) Brassó-Bertalan Állomásról, melynek szomszédságában fekszik a lelliely. 
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alapján megállapíthatom, még a Metafruticicola Westerlundi BLANC-I IOZ 

áll a legközelebb. 

7. Helicodonta diodonta RAJ. 

Egyetlen fiatal, de biztossággal meghatározható példány állott ren-

delkezésemre, ellenben WüST-nek két teljesen ép és kifejlett példánya volt. 

8 . Xerophila obvia HARTM. 

Ennek a fajnak szintén egyetlen, fiatal példánya került kezembe, 

amely, amennyire megítélhető, teljesen typusos. W Ü S T egy másik Xero-

philá-t, a X. cereoflava M. BLZ.-t sorolja fel innen. 

A X. obvia igen nevezetes tagja az itt ismertetett faunának, és 

pedig azért, mert ez a faj eddig még nem került elő pleistocaen rétegek-

ből s azért K O R M O S ismételten hivatkozott rá, hogy ez a faj, mely nálunk 

általánosan el van terjedve, sőt tömegesen fordul elő, faunánk egészen 

késői jövevényének tekintendő. Annál meglepőbb, hogy most praeglaciális 

rétegekből került elő.1) Dr. KORMOS , akinek a feldolgozás során megemlí-

tettem, hogy az anyagban a X. obvia. is megvan, lehetetlennek tartotta 

a dolgot s úgy vélte, hogy az általam obviá-nak nézett példány tulajdon-

képen fiatal Campylaea faustina. Mivel ez a föltevés az addig ismert 

tények alapján lehetségesnek látszott, annál is inkább, mert a C. faustina 

a brassói faunában szintén előfordul, újból a legnagyobb alapossággal 

megvizsgáltam a példányt, összehasonlítottam a legapróbb részletekig a 

fatistiná-nak a fejlődés hasonló fokán lévő egyedeivel, s akkor kétség-

bevonhatatlanul kiderült, hogy a példány csakugyan X. obvia és nem 

fiatal C. faustina. A különbségek, amelyek alapján a két faj fiatal pél-

dányait meg lehet különböztetni, ill. a brassói példányt megkülönböztet-

hettem, a következők : 

1. Példányomnak nagyon tág, tölcsészszerű köldöke van, amilyen 

tág köldöke a faustiná-nak soha sincs. Összehasonlításra a Tordai hasa-

lj A Xerophila obvia fellépése a brassói praeglaciális faunában fölöttébb meg-

lepő. de nem érthetetlen. A meghatározás helyessége iránt i kétségemet az okozta, hogy 

én azt a fa j t sem praeglaciális. sem glaciális, sem postglaciális üledékben eddig nem 

találtam s meg voltam győződve arról, hogy a X. obvia faunánk pleisztocén utáni 

(keleti) származéka. H a a meghatározás tényleg helyes, amiben immár nincs okom 

kételkedni, úgy ez az elmélet csakugyan módsoítást szenved A X. obvia tehát — 

legalább az ország délkeleti határvidékén — már itt lehetett a praeglaciális korban, 

a jégkorszak beálltával ellenben ismét délkeletre húzódott és csak a holocénben ván-

dorolt. ismét vissza, hogy azután nyugat felé messze elterjedjen. Olyan eset ez. mely-

nek az emlősök sorában (egerek, pelék, mókus stb ) számos analógiája akad. Dr. Kormos Tivadar. 
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dékből származó nagy számú, feltűnően tág köldökű C. faustina-példány 

állott rendelkezésemre, azonban ezeknek a köldöke inkább csak az utolsó 

kanyarulatnál tágul ki nagyon hirtelenül, míg belül sohasem oly tág — 

bár néha megközelíti — mint az obviá-é. 

2. A C. faustina felső kanyarulatai nagyon gyorsan növekszenek, 

aminek eredménye az, hogy a mindenkori utolsó kanyarulat erősen ural-

kodik szélességével a többin s pl. a 4 kanyarulatból álló példányok 

utolsó kanyarulata oly széles, mint a többi 3 együttvéve. A X. obvia 

egyedei ebben a tekintetben különbözőképen viselkednek, mert míg a 

példányok egy része megegyezik a C. faustiná-wal, másokon ellenben a 

kanyarulatok lassúbb kitágulása következtében az utolsó nem uralkodik 

annyira a többin s igy az utolsó kanyarulat szélessége jóval kisebb a 

többi kanyarulat együttes szélességénél. Példányom szerencsére ebbe az 

utolsó csoportba tartozik, amivel fontos negatív bizonyítékot nyertem arra 

nézve, hogy példányom miért nem lehet fiatal faustina. 

3. Végül igen nagy az eltérés a két faj megfelelő fejlettségű pél-

dányainak nyílása közt. Az obviá-é kiegészítve képzelve kb. szabályos, 

széles ellipsisalakú, melynek belső, vagyis a köldötájtól kiinduló szára 

szabályos ív, ellenben a faustina nyílásának belső szára a kanyarulat 

ventrális irányú nagyobb duzzadtsága következtében tört ív, mert a belső 

szár a köldöktől kezdve először erős rézsútos vonalban lefelé halad, 

azután hirtelen fölfelé hajlik s e ponton a belső szár íve a hirtelen haj-

lás következtében megtörik. Ez egyébként majdnem általános bélyege a 

Helicidák fiataljainak. 

9 . Euomphalia strigella I JKAP. 

Egyetlen fiatal, de biztossággal meghatározható példány állott ren-

delkezésemre. W Ü S T szintén felsorolja. Erre vonatkozólag fennebb, a M. 

Bursae kapcsán tett megjegyzésre utalok. 

10. Monacha vicina RM. 

Egy darab, teljesen ép, typusos példány került elő az anyagból. 

11. Campylaea banatica RM. 

6 darab, többé-kevésbbé töredékes, ill. fiatal példányom van. É H I K 

szintén felsorolja, ellenben W Ü S T felsorolásából hiányzik. Ez a faj ma a 

Keleti Kárpátok területét lakja, azonban korábban, mint K O R M O S kutatásai 

kiderítették, sokkal messzebb terjedt nyugat felé, egészen Németországig. 
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12. Campylaea faustina RM. 

Egyike a közönségesebb fajoknak, melynek 11, többnyire ép, 

igen jó megtartású példánya fordult meg kezeim közt. W Ü S T és É H I K 

felsorolásában egyaránt szerepel. A legkisebb kifejlett példány mérete 

9*5: 16*5 mm, a legnagyobbé 12 : 20 mm. Ez utóbbi erősen hajlik a var. 

associata RM. felé. 

13. Helix lutescens RM. 

3 teljesen ép, két kifejlődött és egy fiatal példányom van PODEK 

gyűjtéséből, ÉNIK-ében pedig több egészen fiatal héj található. Ez utóbbiak 

pontosan meg nem határozhatók, azonban valószínűbb, hogv a H. pomatia 

fiatal egyénei, mely fajt W Ü S T kifejlődött példányok alapján sorol fel a 

brassói faunából. 

14 . Mastus tridens M U L L . 

Két hiányos példány áll rendelkezésemre, egyik P O D E K , másik É H I K 

gyűjtéséből. Az előbbinek csak az utolsó kanyarulata van meg a nyílással, 

az utóbbi pedig fiatal példány, melynek nyílása még nincs meg. 

15. Pupa frumentum hungarica KIM. 

Egy darab teljesen ép és tvpusos példányom van ; a fajváltozatot 

a törzsalaktól tarkóduzzanatának hiánya különbözteti meg. Erdélyt ma is 

majdnem kizárólag ez a fajváltozat lakja. 

16. Clausilia (Serbica) marginata RM. 

Eléggé gyakori, amennyiben összesen 7 typusos példányom van. 

W Ü S T és É H I K is felsorolja. 

17 . Clausilia (Alinda) cana H E L D . 

Egyetlen példány van PODEK gyűjtésében s annak is csak a nyílása 

van meg, azonban a meghatározás ígv is biztos. Fossilis állapotban eddig 

csak az áji fiatal mésztufából ismeretes, ahonnan KORMOS sorolja fel. 

18. Clausilia (Pseudalinda) stabilis L. PFR. 

Egyetlen példánya került elő É H I K gyűjtéséből, de sajnos, ez a példány 

sem ép, mert csak 7 kanyarulata van meg. Bár a faj legbiztosabb ismer-

tetőjele, a holdredő nem látható rajta, csak egy garatredője lévén, meg-
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határozása meglehetősen biztos. E példány nem kevéssé fontos azért, 

mert tudtommal ez az első, fossilisan ismert Pseudalinda-faj. 

* 

W Ü S T az általa ismert fajok felsorolása után megjegyzi, hogy a 

brassói „diluviális" fauna, amennyire 8 fajból egyáltalában megítélhető, 

oly szorosan csatlakozik a vidék mai faunájához, hogy annak a Rhino-

ceros etruscus és Mercki rokonságába tartozó orrszarvúfajjal (Rltino-

ceros kronstadtensis T O U L A ) való előfordulása egészen szokatlan és felette 

feltűnő. Az itt felsorolt fauna megismerésével az ítélet természetesen 

egészen más, mert hiszen e szerint a csigafaunában is vannak melegebb 

klimára utaló fajok. Az a tény, hogy a fauna túlnyomó részét a környé-

ken vagy tőle nem jelentős távolban ma is élő fajok alkotják, arra utal, 

hogy keletkezése arra az időre esik, amelyben mai faunánk már teljes 

kialakulásban volt, azonban mintegy régi reminiscentiakként még a ko-

rábbi fauna elemei sem pusztultak ki belőle egészen. Ez utóbbiak sírját 

a jégkor ásta meg, amely egy-két vonás kivételével véglegesen megfor-

málta mai puhatestűfaunánk képét. 

A barlangok phosphortartalmú anyagairól. 

I r t a : H O R V Á T H B É L A d r . 

A barlangok phosphortartalmú anyagai az állati csontok és ürülékek 

(guanó), továbbá ezek kilúgozása folytán phosphortartalmúvá vált barlangi 

talajok (agyagok), mely utóbbiakra nálunk HORUSITZKY főgeologus tag-

társunk 1911-ben hivta fel a figyelmet KOSSUTÁNYI , illetve az Országos 

Chemiai Intézet és EMSZT osztálvgeologusnak a Szeleta-barlang barna 

agyagján végzett elemzései alapján. 

A barlangokat a legkülönbözőbb állatok mindenkor nagy elősze-

retettel keresték föl, hol védelmet találtak az időjárás viszontagságai 

ellen, de később az ember ellen is. Ilyen állatok voltak főként a nagy 

barlangi ragadozók, így elsősorban a barlangi medve, melynek ma rad j 

ványai az európai csontbarlangokban igen nagy mennyiségben találhatók, 

továbbá a barlangi oroszlán, hiéna, farkas és egyéb emlősök közül a 

denevérek. A barlangokban éltek ezek, ott szaporodtak s többnyire ott is 

múltak ki. Testük lágy részei, tehát chemiai értelemben a fehérje, zsir 

és a szénhydratok (cukor + keményítő) a barlangban elrothadtak s csak 

a test szilárd váza, a csontváz, illetve a csontok maradtak meg többé-

kevésbbé, igazolva, hogy e barlangok évezredek előtt élőlényeknek szol-
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heute noch áufierst schwer, das Kulturniveau der Steinindustrie der 

Büdöspest festzustellen. Einige Abspliesse vveisen Oberfláchenbearbeitung 

auf, zwei Exemplare erinnern sogar an die Lorbeerblattform, vvoraus zu 

schliessen ist, dafi es sich in der Büdöspest um irgend ein Niveau des 

Solutréens handelt. Es ist nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr sehr 

wahrscheinlich, dafi sich im weiteren Verlaufe der Ausgrabungen hier 

auch der Szeleta-Industrie entsprechende Lorbeerblattspitzen finden werden. 

Wáhrend der weiteren Ausgrabungen gedenke ich die Schicht 1 

und 2 aus der Höhle vollkommen auszuráumen und die südöstliche 

Hálfte der Höhle bis an den Grund auszugraben. 

Die práglazíale Molluskenfauna des Foityogóberges 

be i B r a s s ó . 

Von Dr. LUDWIG SoÓS. 

Mit 3 Abbildungen im ungarischen Text.1) 

Über die Molluskenfauna der kleinen Höhle des Fortyogóberges 

bei Brassó erschienen bisher zwei Aufsátze, die erste von W Ü S T als 

Anhang der Abhandlung TOULA'S,2) die zweite von ÉHIK.8) Wüs i erwáhnt 

8 Molluskenarten, É H I K 6 von ihm gesammelte Arten. Seitdem kamen 

— dank den Bemühungen É H I K ' S und P O D E K ' S — von dortselbst neuere 

Funde zum Vorschein. Insgesamt liegen nun 18 Arten vor, darunter 

auch einige, die sowohl für das Gesamtbild dieser Fauna, wie auch 

für die Frage der Herkunft unserer rezenten Fauna und für die Wechsel-

beziehung dieser fossilen Fauna sehr wichtig sind. 

Es wurden folgende Arten bestimmt: 

Erklarung der Abbildungen: 

Fig. 1. Zonites atilacus WESTL. Nach der Natúr gez. TH. DÖMÖK. IM ungar. 

Text S. 143. 

Fig. 2. Metafruticicola Bursae n. sp. Nacli der Natúr gez. TII. DÖMÖK. IM ungar. 

Text S. 145. 

Fig. 3. Metafruticicola Bartholomaci n. sp. — a) VergröBertes Gehausefr&gment. 

Nach der Natúr gez. TH. DÖMÖK. IM ungar. Text S. 146. 
2) TOULA, FR., Diluviale Saugetierreste vom Gesprengberg bei Kronstadt in Sie-

benbürgen. — Jahrbuch k. k. geol. Reichsanst. Bd. 59. 1009. 
3) ÉHIK, J . , Die praglaziale Fauna von Brassó. — Földt. Közi. Bd. 43. 1913. 
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1. Crystallus sp. 

Es liegt nur ein einziges Exemplar vor; leider ist auch dieses ládirt, 

indem die Mitte der Spira gebrochen ist, so dafi selbst die Zahl der 

Umgánge nicht zu bestimmen vvar. Das Geháuse ist fast glatt, der 

Nabel auffallend eng, der letzte Umgang doppelt so breit vvie der 

vorletzte. Aus diesem geht es hervor, dafó die Art sehr nahe zu den 

Arten Cr. opinata CLESS . oder Cr. plutonia KIM. steht — welche íibrigens 

wahrscheinlich identisch sind — nur ist dieselbe bedeutend kleiner; ihr 

Durchmesser betrágt nur 2 * 5 mm, alsó nicht einmal die Hálfte der KIMA-

Kowicz'schen Art (5'3 mm). In dieser Hinsicht steht sie viel náher zu der 

CLESSIN'schen Art, deren Durchmesser 4 mm mifit. W Ü S T erwáhnt ( l . C . ) 

Cr. plutonia ; wahrscheinlich untersuchten wir beide dieselbe Art. Eine 

genaue Bestimmung wáre nur auf Grund eines besser erhaltenen Exem-

plares möglich. 

2. Zonites uerticillus FÉR. 

Drei junge Exemplare liegen vor, welche sich von den typischen 

darin unterscheiden, daí3 ihre Spiralskulptur fast gánzlich fehlt und ihre 

Spuren selbst bei einer 20-fachen Vergrösserung kaum sichtbar sind, 

wáhrend die Spiralskulptur bei den typischen Exemplaren sehr stark 

und auch mit unbewaffnetem Auge zu sehen ist. Meine Exemplare 

vveichen von den typischen auch durch ihren etwas weiteren Nabel ab. 

Dennoch glaube ich sie nicht abtrennen zu durfen, umso weniger, als 

auch schon von KOBELT1) erwáhnt wurde, dafi es auch rezente Exemplare 

gibt, deren Spiralskulptur auffallend scvvach ist. 

Bei uns kommt diese Art in den westlichen, resp. südwestlichen 

Gebirgsgegenden von Kroatien háufig vor, erstreckt sich bis Slavonien, 

aufóerdem im westlichen Ungarn vereinzelt bis Sümeg, nach einer Mit-

teilung sogar bis Selmecbánya. Ihr Vorkommen bei Brassó beweist die 

ehemalige bedeutend weitere Verbreitung der Art. Nach einer mündlichen 

Mitteilung Dr. K O R M O S ' S kommt sie auch in der práglazialen Spaltaus-

füllung des levantinischen Süfiwasserkalkes von Süttő vor. 

GEYER2) erwáhnt aus dem schwábischen Diluvium eine Zonites-Art 

die auch durch das Fehlen der Spiralskulptur gekennzeichnet ist; seine 

Art ist aber fast ganz flach, kann demnach mit der Art von Brassó nicht 

identisch sein. 

M ROSSMASSLER'B Ieonographie N. F. 0. Bánd p% 7. 
2) GEYER, D. : Neues aus dem seliwabiseben Di luvium. Naehrbl. (1. D. Maiak. 

Ges. Bd. 47. p. 64. 
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3. Zonites aulacus W E S T L . 

In dem von Dr. É H I K gesammelten Material befindet sich noch ein 

einziger, ebenfalls junger Zonites, den ich mit der WESTERLUND'schen Art 

identifiziere. Ich will jedoch bemerken, dafi meine Bestimmung rein 

auf die Beschreibung gestützt ist, da mir kein Vergleichsmaterial zur Ver-

fügung steht. Die W E S T E R L U N O ' s c h e Art stammt von der Insel Amorgia, 

und diese ist wahrscheinlich die Insel Amorgos, in der Náhe von Naxos 

im griechischen Archipel. 

Die kurze Beschreibung meines Exemplares ist die folgende: Geháuse 

gewölbt niedergedrückt, dicht, regelmássig und stark gestreift, mit starker 

Spiralskulptur auf der Über-, und mit sehr schwacher auf der Unterseíte; 

Umgánge 5 l/«, fást abgeflacht, gekielt, Nabel vveit Gr. 9*5: 16*5 mm. 

(Höhe-Breite). 

Auf Grund der Beschreibung finde ich, dafi das Exemplar von 

Brassó von der WESTERIUND'schen Art nur in einem einzigen Merkmal 

abweicht, und selbst in diesem nicht ganz entschieden. Nach der WES-

TERLUND'schen Beschreibung ist námlich das Geháuse „dicht und regel-

máfiig" gestreift, folglich bin ich gezwungen anzunehmen, dafi die 

Skulptur seiner Exemplare schwácher ist; wáre sie so stark, wie das des 

meinigen Exemplars, hátte dies W E S T E R L U N D starker betont. Nach W E S -

TERLUND ist das Mafi der Art 17 : 33 mm, wenn wir uns das Exemplar 

von Brassó bis zu 7 Umgángen ergánzt vorstellen, bekommen auch 

wir den Durchmesser von 33 mm. Es ist aber — wie auch aus dem 

mitgeteilten Mafi ersichtlich — mehr kegelförmig, das ist aber nur schein-

bar, da die Mafie sich auf ein junges Exemplar beziehen. 

Das vvichtigste Merkmal des Z. aulacus liegt in der Spiralskulptur 

der unteren Seite des Geháuses, ein Merkmal, das ausser dieser Art nur 

bei Z. pergranulatus KOB. vorkommt, und in seinen Spuren aufierdem 

nur bei Z. algirus zu beobachten ist; letzteres ist aber wesentlich ver-

schieden. Z. pergranulatus kommt ebenfalls auf der Insel Amorgos vor 

und da es zwischen beiden Arten — der Beschreibung nach — nur ge-

ringe Unterschiede gibt, so ist man vielleicht berechtigt, beide Arten für 

identisch zu haltén, obzvvar die Identifizierung beider Arten daran be-

deutend anstofit, dafi neben einer fast gleichen Gröfie (33 resp. 30 mm) 

aulacus nach W E S T E R L U N D 7 Umgánge, pergranulatus hingegen nach 

KOBELT nur 6 derselben besitzt. Die Frage kann nur auf Grund eines 

reicheren Vergleichsmaterials gelöst werden, besitzt aber für uns keine 

Wichtigkeit. Aus unserem Standpunkte ist nur soviel wichtig, dafi eine 

ZoniteS'Árt in der fossilen Fauna von Brassó ebenso wie zwei weiter 

untén besprochene Heliciden uns zum griechischen Archipel den Weg zeigt. 
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4 . Eulota fruticum M Ü L L . 

Das ist die gemeinste Art des Fundortes von Brassó und wurde 

schon von W Ü S T und auch von É H I K erwáhnt. Schon É H I K verwies dar-

auf, dafó einige Exemplare auffallend kegelförmig sind, die aber mit 

der Stammform durch Übergangsformen verbunden sind. Das mir vor-

liegende, am meisten kegelförmige Exemplar mifit 1 7 * 5 : 1 8 * 8 mm. Nach 

W E S T E R L U N D 1 ) gibt es in Schvveden auch unter der rezenten Exemplaren 

derart kegelförmige ( = frm. conoidea W E S T L . ) , deren Mafö 2 0 : 1 9 mm 

betrágt, welche demnach mehr kegelförmig sind als die höchstkonoiden 

Exemplare von Brassó. 

5. Metafruticicola Bursae n. sp.1) 

Geháuse gedrückt-kugelig, schwach, regelmáfóig, aber nicht gleich-

mássig gestreift, letzter Umgang und ein Teil des vorletzten fein gekör-

nelt; Umgánge 4ll2y wenig gewölbt, regelmáOig zunehmend, der letzte 

grofö, bauchig-gerundet, vom wenig herabsteigend; sehr eng, etwas be-

deckt genabelt, Nabel am letzten Umgange etwas erweitert; Mündung 

halbei-mondförmig, Saum ziemlich stark ausgebreitet, innen gelippt, Rán-

der wenig genáhert, durch einen sehr dünnen Callus verbunden. Gr. 

11 *5—16 mm. 

Diese Art, von der mir nur ein, aber vollstándiges Exemplar vorliegt, 

gehört zu den wichtigsten Gliedern unserer hier besprochenen Fauna, 

indem die Gattung Metafruticicola derzeit nur einen kleinen Teil des 

mediterranen Faunengebietes bewohnt. Die Mitte ihrer Verbreitung liegt 

auf der Insel Kréta, eine Art kommt auf Naxos, eine andere auf den 

Inseln des griechischen Archipels, eine Dritte auf Cypern ur.d zwei 

in Syrien vor. In Hinsicht der Merkmale ihres Geháuses ist sie teils 

mit den Fruttcicolen, teils mit den Campylaen verwandt, anatomisch ist 

sie aber von beiden Gattungen sehr verschieden, wie wir das aus den 

Untersuchungen H E S S E ' S 2 ) und A D O L F S C H M I D T ' S wissen. Im Geschlechts-

apparat der Metafruticicolen fehlen die Schleimdrüsen und der Pfeilsack; 

in dieser Hinsicht stimmen sie alsó mit den áltesten Heliciden überein. 

Die áhnlich gestalteten Geschlechtsapparate müssen áuöerst vorsichtig be-

1) W E S T E R H U N D , C . R . , F a u n a I I . , p . 153. 

*) Terra Bursae (= das Gebiet des Flusses Borza, Barcza) bedeutet in den Ur-

kunden das Burzenland, nach der Mitteilung Dr. J . MELICH'S. 
2) HESSE, P.: Beitrage zur Molluskenfauna Griechenlands. I I I . Jahrb. D. 

Maiak. Ges. 11. Jahrg. 1844. — Zeichnungen aus Adolf Schmidt's Nachlass. Nachrbl. 

D. Maiak. Ges. 47. Bd. 1915. 
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urteilt werden, da es sehr schwer zu entschieden ist, ob es sich um einen 

primitíven oder um einen secundáren Zustand handelt. Letzterer Fali be-

deutet natürlich eine höhere Stufe der phylogenetischen Entwicklung. 

Deshalb ist es auch schwer die Metafruticicolen zu beurteilen, aus 

ihrem engen Verbreitungsgebiet lá(3t sich jedoch mit Recht folgern, 

datö sie Relikte sind, mit welchem Zustande die u r s p ü n g l i c h e Ha-

plogonie ihrer Geschlechtsorgane und auch die merkwürdige Labilitát der 

Geháuse-Merkmale in vollem Einklange vváre. Weitere Folgerungen können 

aus den berührten Tatsachen nur mit groföer Vorsicht gezogen werden, 

doch ist es nicht ausgeschlossen, daí3 wir in dieser Gruppé die gemein-

samen Vorfahren der Campylaenen und Frnticicolen zu suchen habén. 

Die Folgerung kann daran nicht anstoí3en, daí3 neben dieser Gattung 

auch typische Frnticicolen und Campylaenen in der Fauna von Brassó 

vorkommen. Wirft man einen Blick auf den von IHERING1) aufgestellten 

genetischen Stammbaum der Heliciden, so zeigt sich, daí3 meine hier 

erörterte Ansicht dem Stammbaum in keiner Weise widerspricht. 

M. Bursae ist unter allén lebenden Arten des Genus den Frntici-

colen am meisten áhnlich, hauptsáchlich im Bau ihrer Mündung; dem 

die Ránder der Mündung verbindenden Callus kann keine besondere 

Wichtigkeit zugesprochen werden, da sie auch bei den Frnticicolen vor-

kommen kann, aber auch nicht bei allén Metafruticicola-Arten vorkommt. 

In Hinsicht ihrer Skulptur stimmt sie mit Monacha (Fruticicola) incar-

nata sozusagen völlig überein. 

Unter den lebenden * Arten der Gattung gibt es mehrere, denen 

unsere Art sehr nahe steht (naxiana F É R . , noverca PFR. , snblecta M T Z . ) , 

von allén unterscheidet sie sich aber im Bau ihrer Mündung. Am náchsten 

steht sie doch — wie ich aus der Beschreibung ersehe — snblecta MTZ. 

VVÜST ervváhnt aus der Fauna von Brassó Fruticicola strigella var. 

agapeta BGT. auf Grund junger und zum Teil fest im Gestein steckender 

Exemplare. Diese Varietát besitzt eine Spiralskulptur; da das Geháuse 

von M. Bursae gekörnelt ist, können seine schwach erhaltene Exemplare 

vielleicht derart skulpturiert erscheinen, folglich ist es nicht ausgeschlossen, 

daf3 W Ü S T dieselbe Art untersuchte. Das erwáhne ich übrigens nur wegen 

einer eventuellen Revision. 

i ) IHERING, l í . , Mo rpho l og i e u n d S y s t e m a t i k des G e n i t a l a p p a r a t e s von H e l i x . 

Ze i t schr . f. wiss. Zoo l . 54. Bd . 1892, p . 426. 
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6. Metafruticicola (?) Bartholomaei n. sp.1) 

Geháuse kreiselförmig, mit ein wenig eingedrücktem Apex, runzelig 

gestreift, fein gekörnelt, zvvischen den Körnern mit gröberen vvarzenartigen 

Erhebungen, entsprechend der Haaren, welche das frische Geháuse be-

deckten. Umgánge 51/., die oberen stárker, die unteren weniger gewölbt 

und etvvas gedrückt, der letzte vorn rasch, tief herabsteigend; ziemlich 

weit, etwas bedeckt genabelt. Mündung sehr schief, weit ellipsoid-mond-

förmig, schwach gelippt, Ránder genáhert, zusammenhángend. Saum er-

weitert. Gr. 9 : 11*8 mm. 

Diese mir ebenfalls nur in einem, aber unverletztem Exemplar vor-

liegende Art gleicht ihrer Gesamtform nach den Fruticicolen (ist z. B. 

Fr. fíielzi sehr áhnlich), besitzt aber eine typische Campyláea-Mündung. 

Ihre systematische Stellung ist sehr schwer zu bestimmen ; ich záhle sie 

nur in áuöerst fraglicher Weise — wegen Mangel von náheren Analogien 

— zur Gattung Metafruticicola. Keinesfalls ist es aber ausgeschlossen, 

dafó sie vielleicht eine neue Gattung reprásentiert. Nach dem rnir vor-

liegenden Vergleichsmaterial steht sie noch Metafruticicola Westerlundi 

B L A N C am náchsten. 

7. Helicodonta diodonta RM. 

W Ü S T besitzt zwei vollstándige, ausgewachsene Exemplare, ich hin-

gegen nur einen jungen, dennoch aber gut bestimmbaren Rest. 

8 . Xerophila obvia H A R T M . 

Es liegt nur ein einziges, junges, typisches Exemplar vor. W Ü S T 

erwáhnt aus Brassó eine andere Xerophila (X. cereoflava M. BLZ.) 

A", obvia ist eine sehr interessante Form dieser Fauna, weil diese 

Art bisher aus dem Pleistozán nicht bekannt war. Deshalb erwáhnte 

Dr. K O R M O S schon wiederholt, dafó diese heute bei uns allgemein, sogar 

auch massenhaft vorkommende Art als ein jüngster Ankömmling unserer 

Fauna zu betrachten ist. Umso überraschender ist ihr Nachweis aus 

práglazialen Schichten. 

9 . Euomphalia strigella D R A P . 

Es liegt ein einziges junges Exemplar vor. Auch W Ü S T erwáhnt 

diese Art. Vgl. diesbezüglich unter M. Bursae. 

*) Nach der Station Brassó-Bertalan, in deren Nahe der Fundort liegt. 
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10. Monacha vicina RM. 

Es wurde ein vollstándiges, typisches Exemplar gesammelt. 

11. Campylaea banatica RM. 

Ich untersuchte 6, mehr—weniger fragmentarische resp. junge 

Exemplare. Auch É H I K erwahnt diese Art, W Ü S T jedoch nicht. Sie lebt 

heutzutage in den O.-Karpathen, früher war sie — wie es K O R M O S fest-

stellte — bedeutend weiter gegen W , ganz bis Deutschland verbreitet. 

12. Campylaea faustina RM. 

Ist eine der gewöhnlichsten Arten; mir liegen 11, vorwiegend gut 

erhaltene Exemplare vor. Auch W Ü S T und É H I K bestimmten diese Art. 

Das kleinste ausgevvachsene Exemplar mifót ' 9 * 5 — 1 6 ' 5 , das gröfíte 1 2 : 2 0 

mm. Letztere náhert sich auffallend zur var. associata RM. 

13. Helix lutescens RM. 

P O D E K sammelte 3 vollstándige, darunter zwei ausgevvachsene und 

1 junges Exemplar, É H I K mehrere Geháuse junger Exemplare. Letztere 

konnten nicht genau bestimmt werden, wahrscheinlich sind es junge 

H. pomatia, welche — auf Grund ausgevvachsener Exemplare — schon 

von W Ü S T erwahnt wurde. 

14 . Mastus tridens M Ü L L . 

Ich besitze zwei, von P O D E K und von É H I K gesammelte unvollstán-

dige Exemplare. Das eine besitzt nur den letzten Umgang mit der Mün-

dung, das andere ist ein junges Exemplar, ohne Mündung. 

15. Pupa frumentum hungarica KIM. 

Mir liegt ein vollstándiges, typisches Exemplar vor; die Varietát 

unterscheidet sich von der Stammform im Mangel des Nackenwulstes. 

In Siebenbürgen lebt auch heutzutage sozusagen auöschliefilich diese 

Varietát. 

16. Clausilia (Serbica) marginata RM. 

Kommt ziemlich háufig vor; ich besitze 7 typische Exemplare. 

Auch W Ü S T und É H I K erwáhnen diese Art. 
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17 . Clausilia (Alinda) cana H K L D . 

PODEK sammelte ein Exemplar. Fossil ist diese Ari nur aus dem 

jungen Kalktuff von Áj bekannt ( K O R M O S ) . 

18. Clausilia (Pseudalinda) stabilis L. PFR. 

É H I K sammelte ein Exemplar, an dem nur 7 Umgánge erhalten sind. 

Obzwar das sicherste Merkmal der Art, die Mondfalte nicht sichtbar ist, 

ist die Bestimmung doch ziemlich sicher, da nur eine Gaumenfalte vor-

handen ist. Meines Wissens wáre dieses Exemplar die erste fossile Pseud-

alinda- Art. 

* 

W Ü S T bemerkt in seiner zitierten Mitteilung, datö die „diluviale" 

Fauna von Brassó — insofern es aus 8 Arten zu beurteilen ist — so eng 

mit der heutigen Fauna dieser Gegend verknüpft ist, dafi das Vor-

kommen dieser Fauna mit Rhinoceros Kronstadtensis T O U L A (einer mit 

Rh. etruscus und Mercki verwandten Art) ganz ungewohnt und sehr auf-

fallend ist. Wir gewinnen ein wesentlich anderes Urteil aus der hier 

mitgeteilten Fauna, in welcher auch Tiere eines wármeren Klima vor-

kommen. Die Tatsache, daB der gröfite Teil der hier besprochenen 

Molluskenfauna vorwiegend aus noch daselbst oder nicht weit lebenden 

Arten besteht, vveist darauf hin, daí3 dieselbe in jener Zeit entstand, zu 

welcher unsere jetzige Fauna in voller Ausgestaltung war, einige Ele-

mente der früheren Fauna aber als alte Reminiszenzen noch immer vor-

handen vvaren. Letztere wurden von der Glazialzeit zum Aussterben 

verurteilt und die Eiszeit bildete auch — mit Ausnahme einiger Züge 

— endgültig unsere jetzige Molluskenfauna aus. 


