
4. Adatok a Közép-Kárpátok vidéke pleisztocén puhatestü 
faunájának ismeretéhez.

Dr. K o r m o s  T i v a d a r -IóI.

A  Ivözép-Kárpátok s a hozzájuk délfelöl csatlakozó felvidéki 
dombságok jelenkori puhatestű faunáját H a z a y  G y u l a  kutatásai óta1) 
meglehetősen ismerjük. Kern így áll azonban a dolog e vidékek pleisz
tocénkori faunájára, melyről —  az egyik-másik régi földtani felvételi 
jelentésben elszórt adatoktól eltekintve —  eddigelé semminő összefoglaló 
értesítésünk sincsen.

Ezt a régen érzett hiányt óhajtottam —  legalább részben —  pó
tolni, amikor 1910-ben a m. kir. földtani intézet ScH AFA R ZiK -alapítvá- 
nyának támogatásával a Közép-Kárpátok és vidékük pleisztocén forrás- 
mész-üledékeire fordítottam a figyelmemet.

Minthogy célom ezúttal csakis az volt, hogy a faunáról áttekintést 
szerezzek, az említett vidékeken nagyszámban előforduló pleisztocén 
mészkövek és mésztufák közül csakis azokat kerestem fel, amelyekről 
részint szóbeli közlések, részint pedig régebbi irodalmi adatok alapján 
remélhettem, hogy a fauna ismeretét érdemlegesen elő fogják mozdítani. 
Ennek folytán 3 hetet igénybe vett utamon az alábbi helyek előfordulá
sait tanulmányoztam:

Borsodmegyében: Hámor, Szalonna;
Abaujmegyében: Áj, Görgő, Szoroskő;
Turócmegyében: Ruttka, Stubnya;
Trencsénmegyében: Trencsénteplic;
Zólyommegyében: Szliács, Borova Hóra;
Liptómegyében: Liptószentiván, Rózsahegy, Lucski, Eehérpatak;
Szepesmegyében: Gánóc;
Sárosmegyében: Daróc.

A) H a z a y : A z Északi Kárpátok és vidékének Molluska faunája. M. T. Akad. 
Math. Term. Közi. X IX . köt. 6. sz. 1883.
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E 15 hely közül 8 (Áj, Görgő, Szoroskő, Trencsénteplic, Lucskir 
Fehérpatak, Gánóc, Daróc) várakozásaimat teljesen kielégítette, 3 lelő
hely (Ruttka, Szliács, Borova, Hóra) a faunáról csak gyér nyomokat szol
gáltatott, a többieknek a felkeresése pedig eredménytelen maradt.

A  Közép-Kárpátokban s a hozzájuk csatlakozó Felvidéken a pleisz
tocén forrásüledékek többnyire patak-kibúvásszerűen előtörő források 
terrasz-képződései alakjában fordulnak elő. A  kezdetben nyilván maga
sabb hőfokú s magasabbra felszálló források szintje idővel alábbszállván, 
a legrégibb üledékek többnyire a térszínileg legmagasabban fekvő ter- 
raszokat szolgáltatják. Ezeknek az anyaga leginkább tömött vagy likacsosy 
igen kemény és szívós édesvízi mészkő (Szliács, Ruttka, gánóci Hradek), 
amelynek az eredete legalább is a pliocén időszak végére, illetőleg közepére 
vezethető vissza. Hogy a forrásműködés a Közép-Kárpátok vidékén már 
a pliocénben megindult, arra számos bizonyítékunk van. A  bennünket kö
zelebbről érdeklők közül legyen szabad a gánóci Hradek édesvízi mész
kövében talált Mastodon arvernensis-fogra1), a Ruttkához közel eső bisz- 
tricskai mészkő pontusi (pannoniai) Congeria-ira és Vivipara--ira1 2) s a 
Szliácsfürdő feletti hegy tetején levő édesvízi mészkőben gyűjthető 
Triptychia-kra3) hivatkoznom.

Kétségtelennek tartom, hogy e források hőmérséklete a harmadkor 
végén magasabb volt, mint a pleisztocénben. Miként a budai hegyekben4), 
úgy itt is valószínű, hogy a források eredetileg juvenilis vizet szolgáltat
tak. Idővel a juvenilis jelleg mindinkább elveszett s a légköri csapadék
ból származó vadózus víz mind nagyobb mértékben keveredett a források 
felszálló vizéhez. Ily módon a hőmérséklet csökkenésével a források össze
tétele is megváltozván, a mészkő képződése megszűnt s a pleisztocén fo
lyamán a laza, porhanyó mésztufa lerakódásának adott helyet. Ma már 
e források részben elapadtak, részben vízhozamuk csökkent és csak igen 
kevés van közöttük olyan, mely még ma is meleg vizet ad. A  mésztufa 
képződés pedig úgyszólván teljesen megszűnt. Vannak ugyan egyes ki
sebb források, így különösen Liptómegyében, Rózsahegy és Liptószent- 
iván környékén, melyek mészüledéket ma is raknak le, ezek azonban oly 
elenyészők a hatalmas pliocén és pleisztocén forrásmész-képződések mel
lett, hogy számba sem jöhetnek.

(S>

1) St a u b : A gánóci mésztufalerakodás flórája. Földt. Közi. X X III. 166. 1.
2) Sch afar zik : Magyarországi kőbányák, 323. 1.
3) Ezeket — melyek valószínűleg űj fajhoz tartoznak —  először Szontagh 

Tamás dr. kir. tanácsos űr, a kir. Földtani Intézet aligazgatója fedezte fel. 1910-ben 
magam is gyűjtöttem belőlük.

4) Sciiréter : Harmadkori és pleisztocén hévforrások tevékenységeinek nyo
mai a budai hegyekben. (Földt. Int. évk. X IX . köt. 5. fűz. 228. 1.
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Bennünket ezen a helyen —  gazdag fannájuk révén —  legközelebb
ről érdekelnek a szilicei karsztvidék, továbbá Trencsén, Iiptó, Szepes és 
Sárosmegyék pleisztocénkori mésztufái, melyek közül itt csupán a legszá- 
muitevőbbekkel óhajtok foglalkozni.

Mielőtt ezt tenném, hálás köszönetét kell mondanom a Schafarzik - 
alap ügyvezető bizottságának, amiért e tanulmányaimat anyagi támoga
tásával lehetővé tette, valamint Dr. A. J. W agner ny. cs. és kir. fő 
törzsorvos úrnak Dimlachban (Stájerország), aki gyűjtött anyagom fel
dolgozása közben, különösen pedig a Yitrinidák meghatározásánál, vala
mint több Clausilia-faj revíziójánál, nagy segítségemre volt.

Ezek után áttérek a lelőhelyek rövid ismertetésére.
1. Áj (Ab au j-Tor namegy e). Á j falutól északra, a falu utolsó házai 

felett, a völgyben 20— 30 m vastag mésztufa lerakódás látható, mely 
mintegy 800 m hosszú vonalon kaszkádosan fekszik a szürke f.-triasz- 
mészkövön és a község felett a második hídig terjed. A  szívós mésztufa- 
padok közt, melyek jobbára szintes településűek és igen sok levél-lenyo- 
matot tartalmaznak, helyenként laza mésziszaprétegek vannak, melyek
ből temérdek csiga gyűjthető. Míg a mésztufa-padokban csigák csak el
szórtan s egyenként fordulnak elő, addig az említett laza mésziszap-réte- 
gekből a pleisztocén fauna meglehetősen kielégítő képe tárúl elénk. Ilyen 
rétegek keletkezését úgy az áji völgyben, mint más pontokon időszakos 
nagy esőzésekkel és különösen a tavaszi hóolvadással hoznám összefüg
gésbe. Ilyenkor a völgyek útján lerohanó csapadékvíz és hóié elöntötte és 
le is hűlhette a mésztufát lerakó forrásokat s míg egyrészt a környező 
hegyvidékről temérdek csigaházat sodort oda, addig egyidőre a kemény 
mésztufapadok képződését —  melyhez állandó, csendes és minden tekin
tetben zavartalan vízfolyás szükséges —  megakasztotta. Így keletkez
hettek e laza iszapok, melyekben, mint pompás konzerváló anyagban, a 
iörnyék pleisztocén puhatestű faunája napjainkig jól fennmaradt. Ha ez 
a feltevés megállhat, akkor az említett mésziszap-rétegek vegyi össze
tétele más kell hogy legyen, mint a mésztufáé. Erre vonatkozó chemiai 
-vizsgálatok eszközlése nagyon kívánatos volna, mert ilyenek segítségével 
a források történetében fontos mozzanatokat világíthatnánk meg a bizo
nyítás pozitív erejével.

Visszatérve az áji völgy mésztufájára, megállapíthatjuk, hogy itt 
a mészképződés ma már teljesen megszűnt s az áji patak a pleisztocén 
mésztufa rétegekbe mélyen bevágódott. Ily  módon pompás természetes 
feltárásokhoz jutottunk, melyeknek egyikét a mellékelt ábra tünteti föl.

A  kép, amit ma az áji völgyben láthatunk, a hátráló erózió igen 
fszép példája. Az áji mésztufarétegek gazdag flórájáról és faunájáról ez 
íi:leig tudtommal semmi adatunk sincs.
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Én ezen a helyen 36 fajt (35 csiga, 1 kagyló) gyűjtöttem, melyek 
között a Lithoglyphus pannonicus-on kívül, mely itt százszámra gyűjthető,, 
leggyakoribb a Fruticicola vicina (23 ép példány), Campylaea faustina 
(17 ép péld.) és a Hyalinia cellaria (17 ép péld.)

2. Görgő (Abauj-Tornámégye). Több kőfejtőben feltárt terraszos 
mésztnfa-képződés. Alnl barna, agyagos üledék látható, mely fölé 3— 4 
m vastagságban feltárt csöves mésztufa települ, melyben laza mész- 
iszappal kitöltött erek gyakoriak. Az alsó rétegekben igen sok Clausilia

1. ábra. Részlet az Áji völgyből. Feltárások a mésztufában.

gyűjthető, míg a felsőbbeket a Lithoglyphus pannonicus tömeges előfordu
lása jellemzi.

E felső mésztufaterrasz fölött egy sziklaüregből triász mészkőből 
bővizű hideg forrás bugyog elő, melyben a Bithynella tata óriás példá
nyai élnek. Éppen ebből következtetem, hogy ez a forrás a hajdani, me- 
szet lerakó forrásokkal semmi összefüggésben sincs. Az említett két faj' 
(L. pannonicus és B. lata) ugyanis, megfigyeléseim szerint együtt sohasem 
fordul elő s így joggal feltételezhetem, hogy szervezetük különböző ter
mészetű vizet igényel. A  B. lata tehát Görgőn nem tekintendő autochton 
fajnak, hanem nyilván utólagosan —  talán madarak útján —  került oda..
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Másként áll a dolog az áji völgyben, ahol a falu felett körülbelül 
egy km-re, az áji patak egyik csendes folyású, vízi növényekkel benőtt 
mellékágában a Lithoglyphus pannonicus élő példányait is megtaláltam.

A  görgői mésztufát 1907. évi felvételi jelentésében dr. V i t á l i s  
I s t v á n  is említi,1) megjegyezvén, hogy az vízi növényeket s ma is élő 
édesvizi és szárazföldi csigákat tartalmaz. Szerinte különösen egy Helix- 
íaj és Succineák (S. oblonga, S/ Pfeifferi, S. putris) gyakoriak benne. 
Magam itt 30 fajt gyűjtöttem. Leggyakoribb ezek közt a már említett 
Lithoglyphus pannonicus-on kivül a Carychium minimum (sok), továbbá a 
pulmonáták közül a Clausilia plicata (56 péld.), Sphyradium edentulum (19 
péld.) és Succinea oblonga agonostoma (17 péld.). Igen érdekes és nagy 
ritkaság számba megy egy innen származó, teljesen ép csigatojás, mely 
S oós L a j o s  úr szíves meghatározása szerint Helix pomatia-tól szár
mazik.

3. Evetes malom, a Szoroskő alatt (Abauj-Torna vm.) Görgőtől 
nyugatra, Körtvélyes falucska felett, a Tornavölgy egyik mellékágában 
bővizű forrás ömlik elő a Szoroskő alól. Ezt a helyet, ahol Torna-Almás 
felől vezet a festői szépségű kocsiút Krasznahorkára, a 75,000-es mértékű 
katonai térkép „Nyúlkapu tető“ és „Bakos erdő“ névvel jelöli; az oda
való nép azonban igen találóan Szoroskőnek nevezi. íg y  említi V i t á l i s  
is idézett jelentésében. A  Szoroskő alól, kagylómészkőből előbugyogó for
rás eredetéhez közel már malmot hajt; ez az Evetes malom, melyet 
V i t á l i s  „Evetes m ajorinak jelez. E malom körűi tekintélyes mész
tufa-lerakodás látható, mely éppen úgy, mint Görgőnél, több méter 
vastagságban fel van tárva. Terraszképződés ez is, melyből V i t á l i s  
Helix-et és Succinea sp.-t, valamint Bithynia-1 és Buliminus sp.-t említ. 
Én ezen a helyen 10 fajt gyűjtöttem, melyek közül legjellemzőbb a le
rakodás mésziszap rétegeiben ezrével gyűjthető Lithoglyphus pannonicus. 
Frfld. Ez a faj éppen úgy, mint Görgőn, az Evetes malom forrásában 
ma már nem él, hanem helyét itt is a BithyneUa tata foglalta el. A  mész- 
képződés ezen a helyen is teljesen megszűntnek mondható.

4. Trencsjén-Teplic (Trencsén vm.). A  hőlaki fürdőtelep fölött a 
baracskai korcsmánál, észak, illetőleg északkelet felé mellékvölgy nyílik, 
melyben fölfelé haladva, az Ostri Vrch első oldalvölgyével szemközt (a 
jobboldalon) hatalmas forrásmész-feltárás látható. A  mésztufa itt 360 m 
tengerszint-feletti magasságban mintegy 2 holdnyi kiterjedésű terrasz- 
plateau-t mutat, melynek a szélén, több bányában 3 m vastagságban 
tárták fel a jó minőségű mésztufát. Utóbbit 50— 60 cm humusz fedi. i)

i) Vitális : A Bodva-Tornaköz környékének földtani viszonyai. M. kir. Föld
tani Intézet évi jelentése 1907-ről, 45. 1.



2 9 6 DR. KORMOS TIV AD AR (« )

Az említett terrasz felett, körülbelül 370 m abs. magasságban forrás bu
zog elő, mely a pleisztocén forrásüledéken végigfolyik, de meszet nem 
rak le többé.

A  mésztufa helyenként porhanyós, mésziszapos és levéllenyomato
kat meg csigákat eléggé bőven tartalmaz; sőt egy szarvas (Cervus elaphus) 
zápfogát is találtam benne. A  mésztufa nagy mennyisége és tekintélyes 
vastagsága hatalmas pleisztocénkori forrásokra vall, melyek a környező 
chocs-dolomit rétegekből nyerhették eredetüket. Csigák közül 22 fajt si
került erről a pontról gyűjtenem, amelyek között leggyakoribbnak egy 
Hyalinia-faj (H. nitens) mutatkozott 12 példány alapján. A  többi faj 
kettő kivételével szintén szárazföldi. A  Szilicei karszt alján tanulmányo
zott mésztufákra annyira jellemző Lithoglypkus pannonicus-i itt nem 
találtam.

5. Lucski (Liptó um.J. Rózsahegytől KÉK-re, a Vág-völgyből 
északra nyiló lucski völgyben, Tepla és Lucski községek közt a mésztufa
lerakodás végig nyomon követhető. Lucski községben a felső-triász dolo
mitbői előtörő bővizű források a pleisztocénben hatalmas terraszt épí
tettek fel mésztufából. E források lefolyásában egészen a Vág völgyéig 
mésztufa rakodott le. A  mészképződés megszűntével (vagy legalább is 
tetemes csökkenésével) ezt humusz takarta be s a Nagy Chocs tájékáról 
(1613 m) jövő Lucski-patak (Teplanska p.) a mésztufába bevágódott. 
E patak partján számos ponton látjuk előbukkanni a mésztufát. A  Lucski 
falu felett emelkedő mésztufa-terrasz egyik-másik mésziszaprétegében 
igen sok csiga gyűjthető. Különösen egy pont mutatkozott gazdagnak, 
ahol 20 fajt sikerült gyűjtenem. A  leggyakoribbak itt: Helix personata 
(13 péld.), Hyalinia depressa (12 péld.) és egy Limáddá óriási mész- 
lemezei (14 péld.). Utóbbiak közül a legnagyobb példány hosszúsága 
11 mm. Tepla községtől keletre, Besenyő faluval szemközt is vannak 
mésztufa-üledékek, sőt meszet részben ma is lerakó források. Ezek azon
ban a mi szempontunkból jelentéktelenek, mert faunát nem tartalmaznak.

6. Fehérpatak környéke (Liptó vm.). Rózsahegytől délre, a Revuca 
völgyében vannak ismét hatalmas forrásmész-üledékek. Eehérpatak fa
lucskától délre, a Tiszova-hegy lábánál veszi kezdetét a mésztufa-lerako
dás, mely 3 km-nél hosszabb vonalon kíséri a völgy baloldalát. Legkiter
jedtebb ez a képződés a 795 m magas Bukovina s az 1032 m magas 
Krivány-hegy között. Itt két hatalmas terrasz mutatkozik, melyek közül 
a felső mintegy 30 m magas és anyaga kemény édesvizi mészkő; mig az 
alsó, mely körülbelül 20 m vastag lehet, laza mésztufából áll. A  felső 
terrasz fölött bővizű forrás fakad, mely eredetétől nem messze, magában 
a terraszban ismét eltűnik. Ez a forrás, melynek egy része az alsó ter- 
raszon újból előbujik, meszet nem rak le, csupán karsztosít.
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A  felső terrasz kemény mészkövében kövületet nem találtam, holott 
nz alsó, laza mésztufa, melyet egy nagy bányában fejtenek, temérdek 
csigát tartalmaz. Ezen a helyen 30 fajt gyűjtöttem. Igen nevezetes ebben 
2l faunában a Bithynella hungarica tömeges jelenléte, melyet H a z a y  
G y u l a  Budapestről irt le. Kívüle igen gyakori egy apró Pisidium (24 
péld.), továbbá Limnaea-k, Succinaea-k s a Velletia lacustris nevű faj 
(15 péld.). A  bemosott szárazföldi fajok közül legközönségesebbek: Patula 
solaria (18 péld.), Pupa muscorum (19 péld.) és Crystallus crystallinus 
(14 péld.). Ritkább, de szintén 8 példányban előkerült a sajátságos Pupa 

*)\1 oulinsiana, melynek élő alakja hazánkban ezideig csak Budapestről és 
Abauj-Torna megyéből (Nádaska, Torna) ismeretes.

7. Gánóc (Szepes vm.J. Miként Fehérpatakon, Szliácson, Ruttkán 
stb., úgy itt is kétféle mészlerakodással van dolgunk. A  községtől nyu
gatra emelkedő, 15 m magas Hradek anyaga tömör, márványkemény- 
ségü édesvizi mészkő, melyet S t a u b  igen találóan a süttőivel hasonlít 
össze. Ennek az alsó rétegeiből a múlt század 80-as éveiben (?) egy 
Mastodon arvernensis foga került elő. A  felsőbb mészkőrétegek Elephas 
primigenius, Rhinoceros antiquitatis, Bison priscus, Euryceros megaceros, 
Cervus elaphus, Equus caballus, Castor fiber stb. maradványokat szol
gáltattak, melyeknek egy része a poprádi múzeumban és G r e i s i g e r  
M i h á l y  .szepesbélai orvos gyűjteményében, más része pedig a magyar 
nemzeti múzeum és a m. kir. földtani intézet gyűjteményeiben van őri
zet alatt.

E mészkő flóráját S t a u b  M ó r ic  közelebbről tanulmányozta.1) 
Szerinte kimutatható, hogy a mészkő alsó rétegeiben lomblevelű fák 
maradványai, a felsőkben ellenben tűlevelűek uralkodnak, ami nyilván 
klimaváltozásra utal.

A  mészkőben található csigák közül S t a u b  (i. h. 166.1.) H a z a y  
G y u l a  meghatározásai nyomán következőket említi:

Helix austriaca 
Helix holoserica 
Succinea Pfeifferi 
Limnaea ovata

A  Hradek tetejét körülbelül 1 m vastag alluvium födi, amelyből 
prehisztorikus kultura-nyomok ismeretesek. Dr. G r e i s i g e r , aki a gánóci 
forrásmészkő-rétegekkel nagy buzgalommal és előszeretettel foglalkozott, 
magában a Hradek mészkövében is az ősember nyomait vélte felismer- i)

i) Staub: A gánóci mésztufalerakodás flórája. Földtani Közlöny X X III. köt. 
162— 197. 1
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hetni.1) Miután alkalmam volt azokat a bizonyítékokat, melyekre dr„ 
Greisiger e feltevését alapította, egytől-egyig megismerhetni, nagy saj
nálattal bár, de kénytelen vagyok őt —  kinek érdemei Szepes megye 
őstörténetének kutatása körül egyébként teljes elismerést érdemelnek —  
ezen a helyen szép ábrándjától megfosztani. A  gánóci Hradek mészkövé
ben én a pleisztocén ősember jelenlétének a legcsekélyebb nyomát sen 
láttam.

Staub szerint (i. h. 164.1.) az egész gánóci völgy talpát elborítják 
a meszet szolgáltató vizek lerakodásai, melyeknek a vastagsága igen vál
tozó. Gránóc és Szent-András között számos kisebb-nagyobb foltban lát
ható forrásmész-képződés.

Gránóc község közelében, egyik gazdasági épület mellett mély gö
dörben sárgás-fehér, finom mésziszap van feltárva, mely kor szerint a 
fehérpataki alsó-terrasz mésztufájának felelhet meg. Ebből sok csiga, 
gyűjthető. Az innen származó 10 faj közül leggyakoribb a Limnaea ovata 
(46 péld.), s a Gyrorbis spirorbis (12. péld.). Igen érdekes, hogy ebből a 
mésziszapból egy apró kagylósrák is előkerült. Ez az állatka a Cypria 
inaequalis (Sieber), melynek a meghatározását dr. Méhes Gyula állami 
tanár úrnak köszönhetem.

A  Hradek mészkövében én a következő fajokat állapíthattam meg:. 
TIelix pomatia, H. vindobonensis, H. obvoluta, Succinea putris, Lim
naea ovata.

8. Daróc (Sáros vm.). Berzevicétől északra, a Tarca-völgy egyik 
mellékvölgyében, kárpáti homokkövön fekszik Daróc falucska. A  tőle 
északra emelkedő magaslaton feltárt márgás, iszapos mésztufa igen sok 
csigát tartalmaz. Ezt a lelőhelyet már 1859-ben ismerte Hauer, aki 
innen több fajt említ (H. pomatia, H. personata, H. strigella, H. fruticum, 
Ilyal. cellaria, Hél. bidens).2)

Magam ezen a helyen nem jártam s az innen ismertetett és Hazs- 
linszky kezéből származó faunát a kir. földtani intézet gyűjteményében 
találtam. A  közölt 20 faj között leggyakoribb a Vallonia pulchella (29 
péld.), valamint a Crystallus crystallinus (12 péld.) s Hyalinia hammonis 
(11 péld.). Igen érdekes ebben a faunában a Crystallus transsylvanicus 
s a Lithoglyphus naticoides előfordulása.

Greisiger M .: A gánóci Hradek cölöpépítményeiről. Szepesi Orvos-Gyógy
szerész Egylet 1906. évk. Késmárk 1907.

2) Fr . R. v. Hauer u. F. Fr. v. Riohthofen: II. Bericlit über die Geologiscke 
Übersickts-Aufnahme im nordöstliclien Ungarn im Sommer 1858. Jalirb. k. k. geoL 
Reicksanst. Bd. X  (1859), 463. 1.
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Mielőtt áttérnék a fajok felsorolására, ismételten hangsúlyoznom! 
kell, hogy a rendelkezésemre álló idő rövidsége folytán csak egyes, kivá
lasztott pontokon gyűjthettem. Munkám tehát nem tart igényt arra, hogy 
bárki is összefoglaló, monografikus értéket tulajdonítson annak. De nem: 
is ez volt a célom, hanem csupán az, hogy e teljesen ismeretlen tárgyról 
előzetes áttekintést szerezzek. Hogy ez mennyire sikerült, a további kuta
tások fogják megmutatni.

Fám, Testacellidae.

1. Daudebardia rufa Drap. (Á. v . 3) *)
*2. „  brevipes Drap. (Á. v . 1)

Fám, Limacidae.

3. 1. faj. (Gö. 8) mészlemezek.
4. 2. „  (Gö. 6)
5. 3. „ (Gö. 4) „
6. 4. „ (L. 14.) Igen nagy mészlemezek, a legnagyobb 11 h l ..

hosszú.

Fám, Vitrinidae.

*7. Vitrini Bielzi K im . (Á. v . 3)
8. „ diaphana Drap. (D. 2)
9. Conulus fulvus F itz . (Gá. 2, D. 2, Gö 6, F. 5)

10. Hyalinia glabra (Stud.) F ér . (Gö. 2, Á .  v . 7, L. 1 ,  F. 6, E. 1) 
*11. „  depressa Sterki (L. 12)

12. ,, callaria Mull. (Á. v . 17)
*13. ,, nitidissima montivaga K im . (T. 1)

14. „ nitens Mich. (D. 1, Gö. 5, Á. v. 10, L. 1, F. 1, T. 12>
15. „ lenticula Held. {púra auct.) (D. 6, Á. v. 4, F. 2, T. 1)
16. ,, hammonis Ström. (radiatula Á ld .) (D. 11, Á. v. 1,.

F. 1) i)

i) A rövidítések magyarázata: Á. v. =  Áji völgy, Gö. =  Görgő, L. =  Lucski,. 
Gá. =  Gánóc, F. =  Feliérpatak, D. =  Daróc, E. =  Evetes malom a Szoroskő alatt, 
T. =  Trencsénteplic. A zárójelben levő számok az illető helyen gyűjtött példányok 
számára vonatkoznak. A *-gal megjelölt fajok Hazay munkájában nem szerepelnek..
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*17. Crystallus contortus H e l d . (D. 1, Gö. 5, A. v. 4)
18. „  subrimatus R e i n h . (Á . v . 1)

*19. „ transsylvanicus C l e s s . (D. 1, Á. v. 1)
20. „ crystallinus m u l l . (D. 12, Gö. 20, Á. v. 2, F. 14, T. 1)
21. Zonitoides nitidus m u l l . (Gö. 7, E. 3, F. 12)

Fám. Helicidae.

Punctum pygmaeum D r a p . (Gö. 2)
Patula rotundata Mull. (L. 1, T. 5)

„  ruderata Stud. (A. v . 2, L. 5, T. 1)
„ solaria Mke. (D. 6, Gö. 11, Á. v. 6, E. 1, F. 18)

Helix (Acanthinula) aculeata Mull . (Gö. 7, D. 1)
„  (Vallonia) pulchella Mull. Gá. 5, D. 29, Gö. 6, Á. v. 

8, E. 1, F. 11)
,, (Vallonia) costata Mull. (Á. v. 1)
„ (Trigonostoma) obvoluta Mull . (Gá. 1, Á. v. 2, L. 1)
„  (Isogonostoma) personata L m . (D. 2, Á. v. 6, L. 13,

F. 1, T. 2)
„ (Petasia) bidens Chemn. (D. 3, T. 1)
,, (Fruticicola) unidentata D r a p . (Á. v . 7, L. 2)
„  ( „  ) incarnata Mull. (F. 2)
,, ( ., ) vicina Rssm. (carpatica Friv.) (L. 2,

Á. v. 23)
„  ( „ ) strigella D r a p . (T. l)
„ ( „ ) fruticum Mull. (D. 1, Gö. 3, Á. v. 4,

F. 4, T. 1)
„ (Campylaea) faustina (Ziegl.) Rssm. (G ö. 1, Á. v. 17, 

L. 6)
„ ( „  ) cingulella Rssm. (L. 3)
„ (Arianta) arbustorum L. (D. 2, T. 4)
,, (Tachea) vindobonensis Fér. (Gá. 1, Gö. 3, L. 1, T. 1)
„ (Helicogena) pomatia L. (Gá. 1, D. 1, Gö. 2, A. v. 8,

F. 1, T. 1)

Fám. Pupidae.

42. Buliminus (Napaeus) montanus D r a p . (A. v. 1, F. 1)
43. Pupa (Orcula) dolium D r a p . (L. 1, F. 4, T. 1)
44. ,, (Pupilla) muscorum M u l l . (Gá. 5, D. 2, F. 19) 
43. ,, (Sphyradium) edentulum D r a p . (G ö. 19.)
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Fám, Cyclostom idae.

74. Acme polita H a r t m . (F. 11, Gö. 5)

Fám. Paludinidae.

75. Bithynella hungarica Ház . (Á. v . 1, F. sok)

Fám. Valuatidae.

76. Lilhoglyphus naticoides Fér. (D. 1)
77. Lithoglyphus pannonicus v. F r a u e n f r . (E. sok, Á. v. sok, 

Gö. sok)

Fám. Cycladidae.

78. Pisidium sp. (Gö. 1, Á. v. 4, E. 6, F. 24).
Ha tekintetbe vesszük, hogy ebben az enumerációban sem alfajok, 

isem mutációk —  melyektől a világosabb kép érdekében szándékosan elte
kintettem —  nem szerepelnek, úgy az itt kimutatott, 78 fajból álló fauna 
igen tekintélyesnek mondható.

H a z a y  G y u l a  fentebb idézett tanulmánya —  csak a törzsfajokat 
véve figyelembe —  139 fajról tesz említést, ezek közül azonban 131) az 
itt szóban levő vidékek mai faunájában nem ismeretes. Kettőről (Helix 
villosula, Helix lapicida) újabban kiderült, hogy Magyarország jelenlegi 
faunájának egyáltalában nem tagja, kettő pedig: Helix obvia, Bulimimus 
detritus a pleisztocénben még nem volt jelen hazánkban. Ez a 17 faj 
az összehasonlításnál tehát nem jöhet figyelembe. Hasonlóképen el kell 
tekintenünk a Melanopsis thermalis nevű fajtól, melyet a Hemisinus 
acicularis pigmeus-alakjának kell tartanunk, valamint két Bithynella- 
fajtói (Dunkeri, Heynemanniana), melyek A. J. W a g n e r  felfogása sze
rint a B. hungarica, illetőleg a Lith. pannonicus alakkörébe tartoznak. Ily 
módon a tőlem konstatált 78 fajjal szemben H a z a y  jegyzékében csak 
119 marad, melyeknek több mint felét (67 fajt) a mésztufákban is meg
találtam. A  többi 11 faj HAZAY-nál nem szerepel, sőt kettő közülök 
(Hyal. depressa, Claus. lineolata) Magyarország faunájában tudtommal 
teljesen új. *)

*) Zonites verticillus, Helix rufescens, Helix costulata (striata var.), Planorbis 
nitidus, Lithoglyphus fluminensis, Melanopsis acicularis, Mel. Esperi, Neritina trans- 
versalis, Ner. danubialis, Anodonta complanata és 3 Unio-faj. Ezeket H a z a y  jobbára 

J^yitramegyéből említi.
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Rendkívül érdekes a Vitrinida-k közül 3 olyan faj (Vitr. Bielzi, 
Hyal nitidissima montivaga. Cryst. transsylvanicus), melyek eddig csupán 
hazánk erdélyi részeiből ismeretesek. Nevezetes, hogy ezeknek az apró, 
kényes fajoknak az elterjedési határa a pleisztocénban sokkal nyugatibb 
és északibb volt, mint manapság!

Ehhez hasonló viselkedésű a Campylaea banatica is, melyet csak 
nemrég sikerült a nyitramegyei pleisztocénben kimutatnom.1) Hogy ez 
a faj a pleisztocén időszakban (a Zonites verticillus-szal együtt) Thürin- 
giáig felhatolt, régen ismeretes.

Igen figyelemre méltó ebből a szempontból a Neritina Prevostiana 
C. P f r . tátrai előfordulása is. Ez a déli eredetű faj hajdan Magyaror
szágon széliében elterjedt lehetett s nyilván ebből az időszakból maradt 
fenn napjainkig a bélai mészalpok egyik jéghideg forrásában, közel 1600 
m abszolút magasságban.1 2)

Jellemző erdélyrészi fajnak tekinthető a Clausilia turgida is, mely
nek tudtommal a most közöltek (Áj, Lucski) az első fosszilis előfordu
lásai. Ez az állat a Magas-Tátrában ma is él és társaságában más erdély
részi fajok (pl. Helix triaria, Clausilia lalestriata, Cl. stabilis, Cl. elata, 
Pupa Bielzi, Limax Schwabi stb.) is előfordulnak.3)

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, ha a Magas-Kárpátok terü
letén olyan exkluziv erdélyi fajok, mint pl. az Alopia Bielzi (var clath- 
rata) is előfordulnak.4)

Utóbbiról KiMAKOVicz-nak az a nézete,5) hogy szándékosan vagy 
véletlenül telepíthették a szádellői völgybe, ahol ma is megtalálható. Én, 
a fentiekre támaszkodva, ehhez a fefogáshoz nem csatlakozhatom, mert 
valószínűbbnek tartom, hogy ez a faj, többi erdélyrészi társával együtt, 
a pleisztocén időszakban került a Közép-Kárpátok vidékére, hol relik- 
tumként napjainkig fenmaradt.

Én kétségtelennek tartom azt, hogy a pleisztocén időszakban és 
pedig minden valószinűség szerint a nagy löszképződés idején —  tehát 
interglaciális időszakban —  az erdélyi fauna nyugat és északnyugat felé 
húzódott és fajaival a Közép-Kárpátok vidékét s részben az ezekhez 
csatlakozó középhegységeket is elárasztotta. E fajok közül egyesek az 
utolsó jégkorszak alatt visszahúzódhattak Erdély kevésbbé eljegesedett

1) Kormos: Adatok Nyitramegye pleisztocén faunájának ismeretéhez. Földtani 
Közlöny XLI. köt. 735— 739. 1.

2) Ha za y : I. h. 374— 375. 1.
3) Kobelt: Studien zűr Zoogeographie. Bd. I. 331— 332. 1. Wiesbaden, 1897.
*) Ha za y : I. h. 357. 1.
s) Kobelt: i. h. 330. 1.
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vidékeire s a Közép-Kárpátokban csakis foszilis állapotban hagytak nyo
mokat, mások ellenben mindvégig ottmaradtak s területünkön ma is élnek.

Hogy az erdélyrészi faunának ez a tőlem feltételezett időszakos 
nyugat felé vándorlása tényleg végbement, azt legfényesebben a Nagy- 
A lföld löszrétegéből több helyről előkerült Mastus (Dentistomus) venera- 
bilis (— reversalis) bizonyítja,1) mely napjainkban csakis az erdélyrészi 
magas hegységekben fordul elő.

A. J. W agner egy rokonfaj (Mastus [Dentistomus] Bielzi sepulta) 
fosszilis példányait Nagyszeben közelében találta.2)

Meg vagyok róla győződve, hogy további kutatások nemcsak a 
Közép-Kárpátok területén, hanem a hozzájuk csatlakozó középhegysé
geinkben s az Alföld pleisztocén faunájában is, további erdélyi fajokat 
fognak eredményezni.

!) Horusitzky: IJjabb adatok a löszről és a diluviális faunáról. Földtani Köz
löny X X X IX . köt. 128. 1.

2) Kimakovicz: Beitrag zűr Molluskenfauna Siebenbürgens. II. Naclitrag. Mit- 
theilungen des Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Jahrg. XV. 1890. 223. 1.


