
A SZARMATA EMELET FOGALMA

A szarmata képződmények már több mint egy évszázada ismeretesek. 
Első tanulmányozói a bécsi geológusok voltak. Ezek sorából H örnes M. 
kiemelkedő munkásságot végzett, és ő nevezte el először ezeket a tortónai 
emelet feletti, Cerithium-félékkel dús rétegeket „cerithiumos” rétegeknek. 
Az elnevezés találó is volt, mert a szarmata képződményekben elsősorban 
a Cerithium-félék tömeges fellépése a feltűnő, noha az említett nemzetség 
idősebb képződményekben is gyakori. Fauna szempontjából a szarmata 
emelet e területe jól körülhatárolt földtani időegység. Ebből következőleg 
adódott egyrészt a monografikus feldolgozások lehetősége, melyet — mint 
említettük — már a környező országokban el is végeztek. Másrészt lehetővé 
tette az átfogó tanulmányokat az a nem kis jelentőségű tény, hogy a szarma
ta  képződmények faunadúsak, a bezáró kőzetanyagok nagy része törmelé
kes, a maradványok jó megtartásúak, könnyen kiszabadíthatok. Végül, de 
nem utolsósorban szükségessé tette a szarmata faunák feldolgozását az, 
hogy a szarmata emelet időbeli besorolása, helye a fiatalabb képződmények 
helyének rögzítését is lehetővé teszi.

A szarmata emelet elnevezése SuEss-től származik (1866), és ezzel a 
Hörnes M. szerinti cerithiumos rétegek önálló időegységet jelentenek. 
Suess elnevezése, így a szarmata emelet fogalma, a Bécsi-medence ceri
thiumos rétegeire és a hernalsi anyagra szorítkozik csak, vele egyidősek 
földtani szempontból mindazon képződmények, melyek a fenti üledékekbe 
zárt faunához hasonlót tartalmaznak. Ennek értelmében Suess az akkor 
ismert lengyel, román és délorosz kifejlődéseket is azonosította a szarmatá
val, amely osztatlan, egységes, alemeletei nincsenek.

A délorosz szarmata képződmények részletes vizsgálata azonban 
bizonyos szintezést te tt lehetővé, és ennek alapján Andruszov 1902-ben 
megkülönböztet alsó-szarmatát, vagy volhyniai emeletet, középső-szarma
tát, más néven besszarábiai és felső-szarmatát, ún. kerzoni emeletet 
(helyesebben alemeletet). Mint az alemeletek elnevezései is mutatják, 
különböző területekről írták le őket, továbbá e három alemelet már bővebb 
időkeretet jelöl, mint Suess eredeti szarmata emelete. A három alemelet 
alapján kísérelték meg a hazai, valamint a bécsi geológusok is a szarmata 
szintezést, mely a délorosz szarmata mintájára még a mai napig sem sikerült. 
Ezekből a törekvésekből adódott egyrészt éppen az a sokféle felfogás, 
melyek következtében nemcsak a szarmata, hanem a pannóniai emelet 
helye is állandóan változott a miocén—pliocén közt. Hazai szarmata és 
fiatalabb képződményeink külföldi előfordulásokkal való párhuzamosításá-
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ban éppen a szarmata helyének rögzítése a délorosz háromosztatú szarmatá
val szemben pliocén rétegtanunk alapja, kulcskérdése.

A szarmata üledékek a Bécsi-, valamint a Stájer-medencéktől 
hazánkon, Erdélyen át a Kárpátokon túl is nyomozhatok a Fekete-tenger 
északi partvonala mentén, a Kaukázusban, továbbá a Kaspi-tó keleti 
oldalán, majdnem az Arai-tóig. A feltevések szerint a szarmata tenger a 
mediterrán tengerről teljesen lefűződött, kelet-nyugati irányban elhúzódó 
beltenger volt. E nagy szarmata medence különböző lelőhelyű faunáinak 
összehasonlítása azt a feltevést engedi meg, hogy a medence nem volt 
egységes, hanem öblökkel tarkított, egyes részei többé-kevésbé elzártak 
voltak egymástól. Ez utóbbi esetben elsősorban nem az öblökre gondolunk. 
A faunavizsgálatokból elég élesen rajzolódik ki a Kárpát-medencék 
és a Bécsi-, valamint a Stájer-medence ősföldrajzi egysége. A Kárpátoktól 
keletre levő nagy medencerészben (Andruszov szerinti Pontokaspi-me- 
dence) kisebb faunabölcsőket lehet sejteni. A Fekete-tenger is az egykori 
szarmata tenger összeszűkült maradványának fogható fel, mely a jelenlegi 
mediterrán tengerrel kapcsolatban van. Ez a kapcsolat, amint látjuk, 
jóformán elenyésző a Fekete-tenger területéhez képest, de már elégséges 
arra, hogy mediterrán-tengeri faunaelemek bevándoroljanak. A sótarta
lom alacsony (a szarmata tengeré sem lehetett talán kisebb); hogy a szarma
tából hiányzó faunaelemek jelenleg mégis megtalálhatók, csak azzal 
magyarázható, hogy azok az összeköttetésen keresztül bevándoroltak, és 
alkalmazkodtak a sótartalomhoz. A Fekete-tenger és a szarmata tenger 
faunájának összehasonlítását Bittner (13) adja szemléltetően. Ez a táblá
zat élesen mutatja a nagy hasonlóságot a két tenger faunája között. A fajok 
ugyan nem azonosak, de a nemzetségek közeli rokonságot mutatnak. 
Andruszov (2) mélyrehatóan foglalkozott a szarmata és Fekete-tenger 
összehasonlításával. Többek közt megállapítja, hogy a szarmata tenger 
sótartalma nem volt egységes, ennek folytán a fauna is változó volt helyen
ként. Ez a megállapítása csak megerősíti a fentebb említett faunabölcső
ket, melyek Andruszov medencéinek felelhetnek meg. így a szarmata 
legkeletibb kifejlődéseiben gyér faunák találhatók, ugyanakkor a Kárpátok 
keleti szomszédságában fekvő Besszarábiai-medence nemcsak egyedülálló 
faunagazdagságú, hanem egyéb rétegtani—őslénytani vonatkozásokban is 
feltűnő. A nyugati medencerész (Bécsi- és Stájer-öböl, Magyar-medence) 
és Besszarábia, illetve a nagy keleti medencerész összekötő kapcsa fauna 
szempontjából Galícia, Volhynia és Podolia. Jugoszlávia északi részén, 
valamint a Bulgáriában mutatkozó szarmata képződmények egyrészt a 
Kárpát-medence, másrészt a Havasalföld, illetve Besszarábia szarmatájá
hoz csatlakoznak. A nyugati és keleti nagy medencék között fentemlített 
összekötő kapocs a Kárpát-medencével valószínűleg keskeny szorosokkal 
érintkezett, esetleg az Északkeleti Kárpátokon keresztül is, ahol a szarmata 
óta az üledékek már régen lepusztulhattak.

A szarmata emelet szintezése — mint említettük — a Keleti-meden
cében, illetve medencerészekben történt, ahol kétségtelenül gazdagabb 
faun áj ú, mint nyugaton.
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Vadász (200) többek közt a hazai szarmata üledékek kifejlődésében 
peremi és medenceüledékeket állapít meg. A peremi üledékek legnagyobb 
része jelenleg a felszínen megtalálható, elsősorban meszes, kisebb mennyi
ségben homokos és még alárendeltebben agyagos képződmények. A meden
ceüledékeket főleg agyagos és márgás kifejlődés képviseli az Alföldön, az 
olajkutató fúrásokkal feltárt déldunántúli területeken, a Sárréti-medencé
ben.

A meszes és homokos képződmények gazdagok ősmaradványokban. 
A fauna gazdagsága, valamint a kőzettani kifejlődés egyaránt partközelre, 
sekély mélységre utal. Ugyanezt a megállapítást biosztratinómiai meg
figyelések is alátámasztják (18).

Agyagos és márgás kifejlődéseinkre általában a faunaszegénység jel
lemző, elsősorban is az alföldi és a déldunántúli süllyedékekben. (Ez utóbbi 
terület volt az összekötő kapocs a Stájer-medence és a Szlavóniai-medence 
közt.) A faunaszegénységet a parttól való távolsággal magyarázhatjuk. 
Az élet mindig a partközeiben, az életövek találkozásánál a leggazdagabb, 
ahol a geo-, limno- és halobiosz életövei egymásba fogazódnak. A parttól 
való távolsággal csökken a faunagazdagság is. A medence belsejében, egy
részt a táplálék szűkös volta, másrészt a viszonylag gyenge szellőzési lehető
ség folytán előálló kénhidrogénes környezet miatt lehetett szegényes a 
fauna, illetve meddők az üledékek. A kőzettani kifejlődés nem jelzi minden 
esetben még a parttól való távolságot sem. Zártabb, csendesebb öblökben, 
medencékben finomszemű üledék rakódhat le még a partközeiben is, 
mint pl. a Sárréti-medence szarmata összletében. A karádi mélyfúrás törpe
faunáját Strausz (176) egyrészt algaerdők hatására vezeti vissza, ez pedig 
ugyancsak sekély mélységre utal. Végül a Nagyalföld feltöltődése a pliocén 
folyamán kis mélységgel indult, és ebben a sekély medencében történő 
süllyedéssel tarthato tt lépést a feltöltődés. Ugyanez vonatkozik a dél
dunántúli medencerészre is, a szarmata képződményekre, ahogyan Schré- 
ter (149) megjegyzi. Ez a transzgresszió a mediterrán területeken előzetes 
regresszióval jár, ennek következtében történt a tengertől való elszakadás 
is. A transzgresszió nem minden esetben jelent kimélyülést, sőt elsekélyese- 
dést is okozhat. Ez utóbbit tételezzük fel a szarmata esetében is. Korim 
(»1) és Völgyi (207) tanulmányaikban a szarmata tengert sekélyvizűnek 
tételezik fel a délzalai területeken.

A szarmata tenger sótartalmát illetően az összes szerzők (egyhangúan) 
megegyeznek abban, hogy a rendesnél kisebb volt. Ezt a jelleget a fauna 
is mutatja. A fentiekben már céloztunk arra, Andruszov nyomán, hogy a 
mai fekete-tengeri sótartalommal lehetett egyező. Nevezett szerző adatai 
közül megemlítjük, hogy a Fekete-tenger sótartalma 1,49—1,85%, míg a 
görög szigetvilágé (Archipelagus) 3,9—4,0%. E két érték is igazolja a 
nagy sótartalom különbségét a jelenlegi mediterrán tenger és a szarmata
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tenger utódja közt, továbbá mutatja, hogy a Fekete-tenger sótartalmá
ban 0,4%-os ingadozások is lehetnek, az egyes helyektől függően, míg a 
szigetvilágban mindössze 0,1% az ingadozási határ.

Mint említettük, a feltevések szerint a szarmata tenger a mediterrán 
tengertől elszakadt, lefűződött beltenger volt, és vizének sótartalma foko
zatosan csökkent. A kiédesedés hosszan tartó, így a szarmata tengerből 
keletkezett pannóniai beltó vizének is nagyobb volt még a sótartalma az 
édesvízinél. Strausz (172) szerint a szarmata tenger sótartalma 2,5% lehe
tett. Kretzoi (92) vizsgálatai hasonló eredményt hoznak ki, és ezek alap
ján az alsó-pannóniai sótartalom közelebb állt a szarmatához, mint a felső
pannonhoz. Véleményünket Papp (114, 119) vizsgálatai megerősítik. 
Nevezett szerző a fauna elemeiből következtetve számszerű adatokkal 
vezeti le a sótartalom csökkenését a pannon végéig. Szerinte a szarmata 
tenger sótartalma 1,65—3,00% közt változott, H iltermann után brachy- 
halin tengervíznek nevezi. Ez a mai fekete-tengerinél jóval erősebb inga
dozási határ érthető, mert a szarmata tenger jóval nagyobb felületű volt, 
így jóval több helyen érhették a sótartalmat megváltoztató hatások is. 
A szarmata—pannon határon, szerinte, 1,65 %-os sótartalom lehetett.

A szarmata fauna kétségtelenül mediterrán maradvány- (reliktum-) 
fauna, melyet a szerzők legtöbbje hangsúlyoz. Éles változást m utat az a 
jelenség, hogy a korallok, tüskésbőrűek, s számos jellegzetes kagylóféle 
a szarmata képződményekből már hiányzik. Viszonylag éles változásra 
utalhatnak a hazai tortónai—szarmata határon levő képződmények, ahol 
a tortónai emelet rendszerint fauna nélküli rétegekkel végződik.

Mindezek ellenére is azt kell feltételeznünk, hogy a sótartalomcsök
kenés nem hirtelen következett be, hanem csak a faunaváltozás történt 
gyorsan. Ezt könnyen megérthetjük, ha elgondoljuk, hogy a tengeri lefűző- 
dés következtében a sósvíz utánpótlásának hiánya olyan nagy területen, 
mint a szarmata tenger volt, nem lehetett azonnal érezhető. Tehát a lefűző- 
désnek már a tortónai emelet idején meg kellett indulnia. Az egyes állat- 
csoportok kimaradása a szarmata összletből sem annyira a sótartalom 
gyors csökkenésével, hanem talán inkább azzal magyarázható, hogy a 
sótartalomváltozásban elérték a létfenntartás minimumát. E határ 
elérése fokozatos sótartalomcsökkenéssel történt. Végül még annyit, hogy 
a sótartalomváltozásban talán nem is annyira az összsótartalom változásá
ról van szó, hanem csak egyes ionok koncentrációjának változásáról.

A SZARMATA FAUNA EREDETE

A szarmata fauna származása már a képződmények felismerése idején 
sokat és sok tanulmányban foglalkoztatta a szerzőket. Hosszas viták után 
az az álláspont alakult ki, hogy a szarmata fauna őse a mediterrán fauna, 
és az utóbbinak majdnem minden faját kim utatta B ittner (13, 14) az 
idősebb miocén képződményekben. Nevezett szerző szerint a szarmata fauna 
azért különbözik a mediterránitól, mert a Tethystől való elzáródás követ



(9) 575

keztében a mediterrán alakok egy része kihalt, más részében a sótartalom- 
változás következtében a bélyegek is erősen megváltoztak. Andruszov 
a szarmata fauna összetételét illetőleg úgy vélekedik, hogy háromféle elem
ből áll: keleti mediterrán, nyugati mediterrán és új fajok, melyek ezekből 
jöttek létre.

A szarmata fauna elvitathatatlanul mediterrán alakokból tevődik 
össze, és azzal tér el a mediterrán faunától, hogy egyöntetűbb. Jellemző a 
Trochus-, Cerithium-, Tapes- és Cardium-félék nagy száma, továbbá hogy 
a szarmata fauna elemei a mediterrán képződményekben kis mennyiség
ben és elszórtan, nem jellegzetes szarmata társulásokkal lépnek fel. Ennek 
ismeretében biztos a szarmata képződmények felismerése, míg csak egyes 
elemeket véve figyelembe — mint említettük — a mediterrán üledékekben 
is megtalálhatjuk őket.

Románia és a Szovjetunió szarmatájában ismerünk tortónai—szarmata 
átmeneti rétegeket a buglovkai és konkai rétegek alakjában, ahol a fauná
ban a tortónai alakok mellett szarmata fajok is fellépnek. A Magyar- és 
Bécsi-medencében ilyenekről még ez ideig nemigen tudunk. Vendel (206) 
említ Sopron egyes területein tortónai—szarmata átmeneteket, ahol az elha
tárolás az azonos kőzettani kifejlődés m iatt nehéz. Az átmenetet fauna is 
igazolja. Papp (115) a hollabrunni szarmata faunát is ilyen átmeneti 
faunának véli. A törtön—szarmata határon hazánkban több helyen folya
matos üledékképződés van, kőzettanilag teljes átmenettel. A hazai mollusz- 
kumfauna egyes reliktum-alakjai hiányoznak a délorosz szarmatában: 
Psammobia, Lucina, Pleurotoma, Ringicula, Mitrella, Natica, Nassa. Lehet
séges, hogy ez valóban az Andruszov által feltételezett mediterrán pro
vinciákat igazolná, és az előbb felsorolt nemzetségek a nyugat-mediterrán 
provinciából maradtak volna fenn a hazai szarmatában.

A reliktum-alakok száma nem állapítható meg véglegesen és pontosan, 
mert az új feltárások új alakokat hozhatnak. Ez pedig abból a tényből 
következik, hogy a szarmata emelet, faunája alapján, nem mondható 
másnak, mint a tengeri képződményekkel és faunával jellemzett tortónai 
emeletet felváltó, csökkentsósvízi kifejlődésnek. Minthogy időben és tér
ben jelentős kiterjedésű, nem okvetlenül szükséges mindenütt átmeneti 
rétegeket találni a tortónai—szarmata határon. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy egyes helyeken nincs, másutt megvan, de igen gyors, alig észrevehető, 
ismét másutt, a keleti átmeneti rétegekben, jól kielemezhető. Ebből követ
kezik az is, hogy a tortónai—szarmata határon helyenként más és más az 
átmenet, és helyenként nem ugyanazon maradványokkal találkozunk a 
szarmata képződményekben. A tortónai faunaelemek megmaradása nem
csak a sótartalomtól, hanem az ősföldrajzi helyzettől is függ, vagyis attól, 
hogy milyen volt a tortónai és szarmata tenger kapcsolata, milyen kedvező 
viszonyok voltak a reliktum-fauna megmaradására. A szarmata fácies, és 
nem jelent mindenütt egyidejűséget sem. Előbbi értelmezésből következik, 
hogy hozzá hasonló faunák felléphetnek elterjedési területén kívül is> 
valamint vele nem egyidejűségben. így F uchs (40) a Florida nyugati 
partjain levő kagylós konglomerátumot a nexingi szarmatával hasonlítja
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össze (kezdetben szarmata korúnak is vélte). Ugyancsak F uchs (39) 
Syrakusánál ún. pseudoszarmata faunát ír le. A spanyolországi tortónai 
emeletben, mint beékelődés, szarmata jellegű fauna jelenik meg, felette 
ismét tengeri rétegek, vagyis ez utóbbiak közt csökkentsósvízű fácies lép fel.

Hazai mediterrán kifejlődéseinkben is találhatunk szarmata jellegű 
faunát. Különösen említésre méltó a sajóvölgyi kőszéntelepes rétegcsopor
tok faunája, amelyben, a nemzetségeket véve csak figyelembe, szarmata 
faunaegyüttesre ismerhetünk. Ezt a faunaalakulást a kőzettani kifejlődés 
és a kőszéntelephez való helyzet érthetővé teszi. Igen gyakori a Cardium, 
Cerithium, Buccinum, Neritina, Modiola, Rotalia beccarii L., Elphidium 
faunaegyüttes. Szintén általánosan ismertek a csak Congeria-, Melanopsis-, 
Neritiná-kát tartalmazó rétegek. E nemzetségtársulások, illetve fauna- 
egymásrakövetkezések a sótartalom-mennyiséggel és -változással, tehát az 
ezeket előidéző tengeri elöntéssel vagy visszavonulással vannak kapcsolat
ban. így Perecesen, Schréter leírása alapján (145), a legalsó (Adriányi) 
telep közvetlen fedője 2 dm vastag mészmárga: Congeria clavaeformis 
K rauss, Melanopsis impressa Krauss var. monregalensi SAcco-val (kezdődő 
tengerelöntés, gyengén sós víz, pannóniai jellegű fauna), felette 7—9 dm 
vastag kékesszürke agyag: Meretrix islandicoides L á m ., Cardium sociale 
Krauss, Potamides borsodiensis Schréter, Potamides moravicus M. Hörn.- 
el. (Fokozódó tengerelöntés, erősebben sós víz, szarmata jellegű fauna. 
A Meretrix nemzetség itt a szarmatában gyakori Tapes-1 helyettesíti.) 
Felette 2 dm vastag pad Mytilus haidingeri M. Horn .-el. (Kb. balti-tengeri 
sótartalom.) Az eddig felsorolt kb. 1 m-es rétegösszlet felett már tiszta 
tengeri képződmények jelennek meg, Meretrix és Turritella nemzetséggel. 
Ha az itt  felsorolt képződmények fordított sorrendben következnének, 
akkor miniatűr üledékképződésben magunk előtt láthatnánk a hazai föld 
történetét, jellegzetes kifejlődéseit a mediterrántól a pleisztocénig.

A szarmata a tengeri mediterránt időben és térben felváltó csökkent- 
sósvizű kifejlődés, ugyanakkor azonban helyileg önálló időegység, emelet. 
Különös jellege és fontossága éppen abban a tényben van, hogy ezzel az 
emelettel kezdődik a hazai föld szárazulattá válása, a tengeri uralom már 
nem tér vissza. A tortónai—szarmata határon a mediterrán fauna nagy 
része eltűnt, jelezve a földtani változásokat. A szarmata fauna nagy része 
a tortónai fauna maradványa, és új elemek, mint láttuk, nem lépnek fel. 
A mediterrán fauna töredéke marad csak fenn, alkalmazkodva az új viszo
nyokhoz. Egyes fajai maximális virágzásukat érik el.

A SZARMATA SZINTEZÉSE

A klasszikus délorosz háromosztatú, valamint a hazai szarmata pár
huzamosítása régóta vitato tt kérdés külföldi és hazai szakembereink előtt 
is. A kérdést bonyolítja, hogy a párhuzamosítással kapcsolatban a szarmatá
nál fiatalabb képződmények időbeli besorolását is el kell végezni, tehát össze
függő kérdésösszlet megoldásáról van szó. A kérdést a gerinctelen tengeri
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faunánál biztosabban korjelzőnek ismert szárazföldi gerincesek segítségével 
sem sikerült egészen tisztázni, sőt néha a szembenálló vélemények egy és 
ugyanazon tényekre hivatkozva igyekeznek az ellenkezőjét bizonyítani.

A Bécsi-medencében tovább tagolták az ottani szarmatát, de meg kell 
jegyeznünk, hogy ez a beosztás csak a Bécsi-medencére készült, tekintet 
nélkül a délorosz szarmatára. F uchs (1875), W inkler (1913), alsó-, középső- 
és felső-szarmatát állapít meg, Papp (112, 116) idősebb és fiatalabb szarma
tát. Ezeken felül faunaszinteket különböztetnek meg és ennek értelmében 
a szarmata legidősebb részét mohrensterniás, erviliás képződmények kép
viselnék SyndesmyávzA. Felettük a cerithiumos rétegek települnek, majd a 
rétegsor legfelső részében a mactrás, tapeses, és bryozoás—spirorbisos üledékek 
találhatók. Hazai kifejlődéseinkben mindezek a képződmények megvannak, 
de csak Kókay (85) adott hasonló szintezést a Várpalotai-medencéből. 
A szarmata képződményeinket harántoló fúrásokat nem dolgozták fel 
ilyen szempontból, felszíni feltárásainkban e szintek egymáshoz való 
viszonya nem állapítható meg biztosan, bár náluk is vannak olyan szarmata 
rétegek, amelyekben nagy tömegben lépnek fel a Mohrensterniák, Erviliák, 
Cerithium-félék, valamint a Tapes és Macira nemzetség képviselői.

Mielőtt megkíséreljük a hazai és délorosz szarmata párhuzamosítását, 
részletesebben kell foglalkoznunk az ANDRuszov-féle alemeletekkel.

Mindenekelőtt ki kell hangsúlyozni újból, hogy a prioritás értelmében 
Suess szarmata fogalmát kell alapul vennünk, és ezek szerint Andruszov 
szarmatája nagyobb időkeretet jelöl, tehát ennek egy része már nem 
szarmata, hanem annál fiatalabb. Hasonló álláspontot képvisel Papp (116, 
119), J ekelius (74), Strausz (161, 162, 168) is.

Ha a délorosz szarmatát összehasonlítjuk a Bécsi-medence és hazai 
képződményeinkkel, akkor az eddig említett szerzők véleményével egybe
hangzóan megállapíthatjuk, hogy a volhyniai alemelet megtalálható mind
két medencében. Ezen alemelet jelenléte sohasem volt vitás, sőt éppen ez 
felel meg elsősorban Suess szarmata emeletének, Hörnes cerithiumos 
rétegeinek.

A KÖZÉPSŐ-SZARMATA:
A BESSZARÁBIÁI ALEMELET KÉRDÉSE

Ezen alemelet jelenléte körül már különböző vélemények alakultak ki, 
sőt ugyanazon szerzőnél is időnként változott a felfogás. J ekelius (74) 
szerint a középső szarmata jelenlétét bizonyítani nem lehet, csak feltéte
lezni. Általában az a felfogás, hogy a nyugati medencerészekben is megvan, 
csak faunája szempontjából kevert, nem válik el az alsó-szarmatától, 
vagyis nem szintezhető ilyen szempontból. Ez a véleménye többek között 
ScHRÉTERnek is (149), aki a besszarábiai emeletnek csak kis részével 
számol nálunk. A középső-szarmata, tehát a besszarábiai alemelet délorosz 
típusú jelenléte, eddig is joggal volt vitás. A jellegzetes középső-szarmata 
alakok közül csak igen kevés található nálunk, viszont igaz, hogy a délorosz 
szarmatában sem sok a jellemző alak, mert a fauna többségét itt is közös
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alsó- és középső-szarmata alakok alkotják. Végül tekintetbe kell vennünk 
a meghatározás bizonytalanságát, amennyiben biztosan azonosítani az 
alakokat csak az eredeti anyag segítségével lehetséges, ez pedig ilyen vitás 
kérdés eldöntésénél jóformán elengedhetetlen.

A középső-szarmata Besszarábiában a leggazdagabb kifejlődésű. 
Ugyanitt megtalálható a volhyniai alemelet is, de fauna szempontjából 
közel sem olyan gazdag, mint a középső alemelet, melynél a fajok száma 
kb. nyolcszorosa az alsónak. Ha a középső-szarmata faunát jobban megvizs
gáljuk, azt látjuk, hogy a csak ebben az alemeletben fellépő fajok leg
nagyobb részét az alsó-szarmatában is ismert, sőt o tt is a legnagyobb faj
számmal képviselt nemzetségek adják: Cardinm (háromszorosa az alsó
szarmata fajoknak), Trochus (kétszerese), Buccinnm (azonos fajszámú 
az alsó-szarmatával). Ez az egyik érdekes jellege a Keleti-medencének, sőt 
közelebbről ennek leggazdagabb kifejlődésű területének, Besszarábiának. 
A másik érdekessége, hogy az ottani nemzetségek közül, a Bulla kivételével, 
a Cardium-, Trochus-, Buccinum-félék középső-szarmata fajai csak ezen a 
területen találhatók majdnem kivétel nélkül. A harmadik fontos megálla
pítás — amely csak arra enged következtetni, hogy a szóbanforgó terület 
külön faunatartomány, faunabölcső lehetett, kivételesen kedvező viszo
nyokkal — azt a jelenséget mutatja, hogy a csak kizárólag középső-szarmata 
fajok nemzetségei: Pholas, Acmaea, Delphinula, Sinzowia, Kishinewia, 
Monodonta, Odostomia és részben a Barbotella nemzetség, kivétel nélkül e 
területről ismert. Az elmondottakból feltehetjük, hogy Besszarábia területe 
a középső-szarmatában majdnem zárt medence lehetett, melyben az utóbb 
említett, szinte endemikus nemzetségek léptek fel. Ha ezen alakokat 
leszámítjuk a besszarábiai alemelet faunájából, akkor tulajdonképpen 
hasonló faunegyüttest látunk, mint a hazai, legfeljebb azzal az eltéréssel, 
hogy a Cardiumok és Trochus-félék nagyobb fajszámmal szerepelnek, mint 
nálunk. Ezt a jelenséget viszont éppen az ottani különlegesen kedvező 
életfeltételeknek írhatjuk javára. Ezzel szemben a reliktum-alakok száma 
jóval kevesebb, mint nálunk.

Besszarábia középső-szarmatájára jellemző, és a hazai szarmatából is 
ismert közös alakok: Cardium plicatofittoni Sinz., Cardium praefischerianum 
K öles., Tapes gregariaponderosa d’Orb., Trochus anceps E ichw., Trochus 
podolicoworonzowi Sinz., Trochus papilla E ichw., Trochus pictus E ichw., 
Buccinum verneuillii d’Orb. Alsó- és középső-szarmatában is előforduló 
közös alakok: Tapes vitaliana d 'Orb., Modiola sarmalica Gat., Modiola 
incrassata d’Orb ., Donax dentiger E ichw., Bulla lajonkaireana Bast., 
Bulla lajonkaireana okeni E ichw., Bulla lajonkaireana sinzowi Köles., 
Buccinum duplicatum duplicatum Sow., Buccinum duplicatum dissiíum 
Dub., Cerithium disjunctum Sow. Alsó- és középső-szarmata átmeneti 
rétegekből: Macira andrussowi Köles., Ervilia dissita podolica E ichw. Nem 
vettük figyelembe a Solen subfragilis M. HöRN.-t, valamint a Hydrobia 
frauenfeldi M. Horn. és H. uiraiamensis Köles, fajokat, melyek szintén 
közösek, a Cerithium menestrieri D’ÜRB.-fajt, mely azonos a Terebralia 
bidentata lignitarum E ichw.-al és szintén reliktum-alak.
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Középső-szarmatára utalhatnak még a Nubeculariáк és bryozoás- 
spirorbisos zátonyaink. A Nubeculariáк szintjelző szerepét J ekelius (74) 
több megfontolás alapján tagadja. A bryozoás és bryozoás-spirorbisos ki
fejlődések (Perbál, Páty) nálunk, a Bécsi-medencében és a délorosz szarma
tában is azonos kifejlődésűek, azonos fajokkal. A zátonyokat Papp a Bécsi
medence szarmatájának felső részébe helyezi. A délorosz területeken kép
ződésük az alsó- és középső-szarmata közt már megkezdődött, és ta rto tt 
tovább is. Bár a zátonyok kifejlődési biocönozisa tökéletesen azonos a 
Magyar- és Bécsi-medencében, a galíciai öbölben, Besszarábiában, Kercs- 
félszigeten, ez a kifejlődés a szó szoros értelmében véve fácies, és kérdés az 
egyidejűség, melynek alapján a középső-szarmatát biztosan megállapíthat
nánk. (Erdélyben ez a kifejlődés ismeretlen.) A faunavizsgálat alapján a 
középső-szarmata jelenlétét magában véve eldönteni nem tudjuk, de a 
megállapítható diasztrofikus változások segítségünkre vannak.

A középső-szarmata idején Besszarábiával már nem sok kapcsolata 
lehetett a nyugati szarmata medencének, mert a jellegzetes besszarábiai 
nemzetségek itt  nem találhatók meg. Kapcsolatunk azonban fennállott 
továbbra is a már előbb említett, a nyugati medencét és a keleti nagymeden
cét összekötő Galíciával, Volhyniával és Podoliával. A Keleti-medencében 
a középső-szarmata végén nagy regresszió indul meg az attikai mozgások
kal, a Kárpátok erőteljes kiemelkedésével kapcsolatban. E regresszió 
következtében a felső-szarmata nem fejlődött ki Galíciában, Volhyniában 
és Podoliában. Valószínűleg ugyanekkor szűnt meg összeköttetésünk e 
területekkel is. A külső keretben történő nagy regresszió egybeesik a Kár
pátmedencék szarmatavégi regressziójával. Felvetődhet még esetleg a 
hazai és a Bécsi-medence középső-szarmatájának csonka jellege, amennyi
ben a bryozoás, spirorbisos zátonyok a nyugati medencében a szarmata 
összlet felső szintjeiben vannak, míg keleten már az alsó- és középső
szarmata közt megjelentek. Ezt a jelenséget nem annyira üledékhiánnyal 
magyarázhatjuk, hanem a Bryozoáknak és férgeknek a keleti medencéből 
történt bevándorlásával, amely időbe telt. Ez a bevándorlás már az alsó
szarmata után megindulhatott keletről, tehát az ottani fellépéssel egyidő- 
ben, és Volhynia—Podolia—Galícián keresztül kb. a középső-szarmata vége 
felé ért el a nyugati medencékbe. A középső-szarmatában fellépő endemikus 
besszarábiai fajok viszont nem juthattak túl faunabölcsőjükön, mert 
hazánk felé teljesen, az összekötő kapocsként szereplő fenti három tarto
mány felé pedig erősen lecsökkent a besszarábiai medence kapcsolata. 
Az elmondottakból következik, hogy a nyugati szarmata medencerészben 
a középső-szarmatát nemcsak feltételezhetjük, hanem azonos időegységnek 
is vehetjük a délorosz kifejlődéssel. Ezen a véleményen van J ekelius (74), 
Strausz (161, 162, 168) és Papp (119). Teljesség kévéért újból leszögezzük 
azonban STRAUSz-szal, hogy hazánkban, valamint a Bécsi-mendencében a 
szarmata emelet egységes, alsó és középső emeletre nem választható szét.

A Suess és Hörnes szerinti értelemben vett szarmata tehát a keleti 
medencerészben a volhyniai és besszarábiai alemeletet foglalja magában, 
bár itt a tengeri üledékképződés még tovább tartott.
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A HAZAI FELSŐ-SZARMATA KÉRDÉS

Az elmondottakból látható, hogy a hazai szarmata emelet lezárul a 
két alsó alemelet jelenlétével, és ezen üledékek felett a Bécsi-medencében 
is már a pannóniai emelet üledékei települnek.

Felvetődhet azonban a kérdés, hogy különösen a Cserhátban nagy 
vastagságot elérő szárazföldi összletek — melyeket id . Noszky J. (108) 
faunájuk alapján magasabb szarmata terresztrikus képződményeknek hatá
rozott m eg— vajon nem a felső-szarmatát (kerzoni alemeletet) képviselik-e.

E kérdés eldöntésében meg kell vizsgálnunk a faunát és e képződmé
nyek földtani és települési viszonyait.

A bezárt fauna eléggé szegényes, egy része mocsári jellegű. Korkérdés 
szempontjából nem vehetjük döntőnek.

A faunát tartalmazó képződmények helyenként a szarmata eróziós 
felszínére, másutt idősebb képződményekre települnek. A fedőhöz, a pan
nóniai rétegekhez való viszonyát még nem sikerült tisztázni, sőt a két kép
ződmény látszólag nem egymás felett, hanem egymás mellett észlelhető. 
A kőzetanyag változatos: kavicsos, homokos, agyagos, helyenként riolit- 
tufás.

Id . NoszKYnak e magasabb szarmatába sorolt képződményei a szarma
ta—pannon határt hidalják át, egyes részei, elsősorban a riolittufák még a 
szarmatába tartoznak, míg nagyobb része a pannóniai emeletbe. Föld- 
történeti szempontból úgy foghatjuk fel, hogy a szarmata vége felé 
egyes peremi részek kiemelkedhettek, e helyeken lepusztulás vagy anyag
felhalmozódás indult meg. A pannóniai emeletben pedig e kiemelt területek 
különböző időben kerülhettek újból víz alá.

Zalányi (214, 215), idézett munkáiban, alsó- és felső-szarmatát 
különböztet meg Ostracoda-fauna alapján a medencekifejlődésekben. 
Alsó-szarmatája azonos volna a makrofaunával képviselt szarmatával. 
Felső-szarmatájának üledékei kőzettani szempontból inkább már a pannó
niai emeletbe tartoznak. Az Os/racoda-faunában is több az alsó-pannóniai 
elem, mint az alsó-szarmata. A különleges jelleget kölcsönző nagytermetű 
Amplocypris fajok csak ebben az összletben találhatók. Zalányi vizsgálata 
és ezen üledékösszlet elkülönítése, önállóvá tétele, az Ostracoda-fauna 
szempontjából helytálló. Az egységes szemlélet kedvéért azonban nem 
vehetjük felső-szarmatának, hanem valószínűleg a szarmata—pannon át
meneti rétegekkel azonosak, sőt felső részük már az alsó-pannonba tartoz
hat. Erre utalhat ezen összlet makróiaunahiánya, amely a szarmata— 
pannon átmeneti képződményekre jellemző.

A DÉLOROSZ FELSŐ-SZARMATA

Az előzőkben megállapítottuk már, hogy a kerzoni emelet a prioritás 
alapján nem szarmata. E kérdést alátámasztják még a faunavizsgálatok 
is, továbbá a középső-szarmatánál már említett diasztrofikus földtörténeti 
változások.
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A kerzoni alemelet gerinctelen faunája és a szarmata fauna közt 
(volhyniai alem elet-f-besszarábiai alemelet) kapcsolat tulajdonképpen 
nincs. A felső-szarmatában a reliktum-alakok közül mindössze két nem
zetség van képviselve: a Macira és a Solen. A Macira nemzetség nagy 
fajszámmal képviselt, de fajai nem mutatnak kapcsolatot az alsó-szarmata 
fajokkal. A kerzoni alemelet és a szarmata emelet faunája közt éles törés 
van, mely legalább annyira erős, mint a hazai szarmata és a pannóniai 
fauna közti. Ezt hangsúlyozza J ekelius (74) is.

A gerinces fauna oly elemei találhatók a kerzoni alemelet üledékei
ben, melyek a Magyar- és Bécsi-medencében csak a pannóniai emelet 
gerinces faunájából ismeretesek legelőször (74, 112, 117, 149).

Végül a besszarábiai alemelet utáni nagy regresszió kezdete egybe
esik a nyugati medencében történő szarmatavégi regresszióval, melyet 
egyazon közös okra, a Kárpátok erőteljesebb kiemelkedésére vezetünk 
vissza.

Az a jelenség, hogy a délorosz területeken a besszarábiai és kerzoni 
alemelet üledékei közt folytonosság van, nem elég indok arra, hogy ne 
válasszuk szét, mint ahogyan a szarmata-pannóniai folyamatos üledék
képződés ellenére sem nevezzük a pannóniait szarmatának. A kerzoni 
medence tovább élt a szarmata után, de éppen a környező területeken 
bekövetkezett nagy változások indokolják földtani szempontból is a 
szétválasztást. A kerzoni medencében a folyamatos üledékképződés nem 
m utat változást, a diasztrofikus szemlélet pedig éppen a változásokból 
indul ki, melyek viszont Volhynia, Podolia, Galicia, Besszarábia és a 
nyugati szarmata medencében a szarmata utáni regresszióval jelentkez
tek is.

A besszarábiai alemelet utáni regresszió a Kárpáti-medencében csak 
a peremeken figyelhető meg, a medencék belsejében éppúgy folyamatos 
az üledékképződés, mint a délorosz felső-szarmata területein. A nyugati 
szarmata medencék átmeneti rétegeinek alsó tagozata egyidejűnek vehető 
a kerzoni alemelet alsó tagozatával. Hasonló felfogást képvisel Papp 
A. (119) is.

Összefoglalva újólag megállapíthatjuk, hogy a kerzoni alemelet sem 
a prioritás, sem faunája és a megnyilvánult nagy földtani változások 
alapján nem tartozik a szarmatához.

SZARMATA—PANNON HATÁRKÉRDÉSEK

Hoernes R. a Bécsi-medence keleti peremén végzett megfigyelései
ből azt a helytálló következtetést vonta le, hogy a szarmata után, vala
mint a pannóniai emelet előtt erős denudációs időszak volt. Ezt nevezte 
praepontusi eróziónak. Ezen denudációs időszak nyomai nemcsak a Bécsi
medencében, hanem hazánkban is megtalálhatók, de majdnem kizárólag 
a medenceperemi szarmata képződményekben észlelhetők, ahol a pannó
niai emelet üledékei erős diszkordanciával települnek az előbbiekre•
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H oernes denudációs időszakát általánosították az egész nyugati szarmata 
medencére. A megindult mélyfeltárások, elsősorban is a kőolajkutatások
kal kapcsolatban lemélyített fúrások mind hazánkban, mind a Bécsi
medencében olyan rétegsorrendeket tártak fel, melyekből viszont szarmata— 
pannon folyamatos üledékképződésre lehetett következtetni. A szarmata 
összletek a mélyfúrások tanúsága szerint helyenként különböző vastag
ságúak, és éppen ez a jelenség meggondolásra késztet a folyamatos üledék
képződés elfogadását vagy a denudációs hézag elvetését illetőleg. A külön
böző vastagságokat talán részben megmagyarázhatjuk a különböző 
fokú rétegtömörülésekkel. A szarmata csekély vastagságait (Debrecen, 
Hajdúszoboszló) valószínűleg úgy értelmezhetjük, hogy e helyekre a 
szarmata tenger később transzgredált, így kis vastagság fejlődött ki. 
Végül az üledékek vastagságát befolyásolhatják még a különböző mértékű 
süllyedések, valamint a feltöltődés gyorsasága. Jelenleg már sok adattal 
rendelkezünk a szarmata—pannon folyamatos üledékképződést illetően, 
és a szerzők kivétel nélkül elismerik ezt.

A szarmata—pannon határon ún. átmeneti rétegeket találunk, melyekre 
pusztán csak őslénytanilag jellemző az, hogy faunanélküliek, illetve egye
dül csak Ostracodákát tartalmaznak. Ez a megállapításunk elsősorban 
is a mélyfúrásokkal harántolt medenceüledékekre vonatkozik.

A szarmata—pannon átmenet kérdése sok szerzőt foglalkoztatott. 
Az elismert medencebelseji átmeneteken kívül Tauber (193) a Bécsi
medencében a szarmata és pannon közti látható diszkordanciát és éles 
kőzetanyag-változást nem eróziós díszkordanciának tulajdonítja, hanem, 
véleménye szerint, a folyamatos üledékképződésbe partszegélyi (nem folyó
vízi) durva törmelékanyag iktatódik be, mely felfelé fokozatosan fino
mabb lesz. Nevezett szerző tehát helyenként szárazulattáválást sem téte
lez fel. A szarmata regressziót a durva, tengerparti törmelék jelzi, melyre 
a pannon transzgresszió finom üledéket rak le.

Mint az eddigiekben láttuk, a medencék belsejében folyamatos üledék
képződés, azonos kőzettani kifejlődés vezet át a pannóniai emeletbe, sőt 
Tauber szerint még a peremi részeken is lehetett folyamatos üledék
képződés, melyet még a fácies sem igazol oly élesen, mint a medencék
ben. A folyamatos üledékképződést tulajdonképpen azáltal ismerhetjük 
fel, hogy a szarmata üledékek faunája kimarad, meddő rétegek követ
keznek, majd ugyanazon kőzettani kifejlődésben megjelennek a pannó
niai emelet faunaelemei. Ezek a meddő rétegek a tulajdonképpeni át
meneti rétegek. A folyamatos üledékképződés és átmeneti rétegek felisme
rése után a vizsgálatok már abban az irányban folytak, és folynak ma is, 
hogy ezekben a rétegekben, illetve a szarmata—pannon határon sikerül
jön felismerni, megtalálni az átmenetet fauna szempontjából is. Ahol 
a fauna kevert, o tt szarmata és pannon faunaelemek együtt fordulnak 
elő. Ezzel együtt vetődött fel a pannon fauna kialakulásának kérdése.

Hazai szerzők közül többen, a Bécsi-medencéből Papp (119) ismertet 
olyan rétegeket, melyekben ilyen kevert faunák fordulnak elő.

Sándor I. (135) Galgagyörk mellől említ szarmata—pannon átmene
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tét. I tt  homokos, aprókavicsos rétegekben igen sok Cerithium, apró Conge- 
riáк és Limnocardium- töredékek találhatók. Szentes (190) nem ismeri 
el átmenetnek.

Horusitzky (62) a Cserháthegységből, a Bér község melletti Arany- 
kút pusztánál írt le homokos képződményekből ilyen kérdéses átmeneti 
szarmata—alsó-pannon rétegeket. A faunában Tinnyea vásárhelyii H antk., 
Melanopsis fajok, Congeria, Limnocardium szerepel.

J askó (66) Etyek mellől mészmárgából ír le olyan faunát, melyben 
Cerithium és Trochus mellett Limnocardium, Congeria és Melanopsis 
fajok fordulnak elő.

Az eddig ismertetett esetleges átmeneti képződmények közös hiá
nyossága, hogy a fedő ismeretlen. A szerzők sehol sem említik, hogy az 
átmeneti rétegek fölött már jellegzetes pannóniai fauna jelenik meg. 
Ezek a lelőhelyek továbbra is kétségesek az átmenet szempontjából, 
annál is inkább, mert igen sok olyan feltárás van a hazai és a Bécsi
medencében, ahol csak összemosásról, pontosabban: szarmata fauna
elemek pannóniai üledékekbe való bemosásáról van szó. A bemosás 
biztos felismerését pedig az a tény nehezíti meg, hogy a szarmata alakok 
sem kopottak minden esetben. Viszont nem is feltétlenül szükséges, hogy 
koptatottak legyenek.

A Várpalota melletti aknamélyítésnél (85) ugyancsak szarmata— 
pannon átmeneti rétegeket harántoltak. Az átmeneti rétegekben nagy- 
mennyiségű Melanopsis impressa Krauss, Rotalia beccarii L., aprótermetű 
Modiolus található. E rétegek felett már az alsó-pannóniai Melanopsis 
impressas réteg következik. Ebben a feltárásban feltétlenül el kell fogad
nunk az átmenet kérdését oly értelemben, hogy a szarmata fauna egyes 
elemei perzisztáltak. A fedő pannóniai Melanopsis impressas rétegekből 
a névadó faj már a szarmata alakokkal együtt élt.

Egy kis kitéréssel meg kell említenünk azt az érdekes jelenséget a 
külföldi előfordulásokkal szemben, hogy szarmata üledékeinkben Melanop- 
sisok, Congeriáк — tehát a pannóniai emelet jellegzetes nemzetségei — 
sehol sem találhatók, illetve fellépésük már a pannóniai emelet kezdetét 
jelenti, mely rétegek felett többé a szarmata fauna nem tér vissza.

A Bécsi-medence ún. átmeneti rétegeiben is helyenként más és más 
a szarmata fauna, de közös vonása a hazai átmeneti rétegekkel, hogy a 
Melanopsis impressa Krauss mindenütt megtalálható, és felettük már 
határozott pannóniai faunaelemeket tartalmazó rétegek következnek.

Az eddig felsorolt hazai ún. átmeneti képződményekben — akár 
elfogadjuk átmenetnek, akár nem — nem lehet kimutatni sehol sem a 
faunaátmenetet, hanem csak kevert faunát találunk, nem látjuk a pannon 
fauna fokozatos kialakulását, a faunaelemek fellépését, számának foko
zatos növekedését és túlsúlyba kerülését.

Erdélyből a Lőrenthey (96) és Bethlen (12) által említett átmeneti 
képződmények szempontjából egyetértünk jEK ELius-szal (72): a leírt 
rétegek nem képviselnek átmenetet.

Papp (112) a Bécsi-medence Wiesen melletti feltárások A és В Szint
it Földtani Intézet É vkönyve — 6
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jét átmeneti rétegeknek veszi, és kimutatja, hogy a pannon faunaelemek 
száma fokozatosan növekszik, a szarmata sókoncentrációját jobban 
kedvelő alakok száma fokozatosan fogy, vagyis a szarmata faunából 
fokozatos átmenet van a pannóniai faunába. Ezzel kapcsolatban J ekelius 
és Sümeghy állítását cáfolja, akik szerint a pannon fauna a Középdunai- 
medencében élesen elválik a szarmatától.

Az igazság a kétféle felfogás között van. Sümeghy (184) és J ekelius 
(72, 74) a folyamatos faunaátmenetet úgy értelmezte — mint fentebb 
is már kifejtettük —, hogy a pannóniai fauna kialakulását a szarmata 
faunából sehol nem tapasztalhatjuk, vagyis ez utóbbi nem őse az előző
nek olyan értelemben, mint a tortónai fauna a szarmatának. Ilyenformán 
felfogva a kérdést úgy hisszük, Papp is elfogadja J ekelius (72) azon véle
ményét, hogy a pannóniai fauna kialakulása már az idősebb miocén folya
mán megindult a medenceperemi esztuáriumokban, ahonnan a fauna
elemek időnként, kedvező életfeltételek esetén bevándoroltak a meden
cébe. Ezt hazai előfordulásokban is tapasztalhatjuk. SÜMEGHYnek és 
jEKELiusnak igaza van olyan értelemben, hogy a szarmata és pannóniai 
fauna összképét tekintve a kettő között éles a változás, utóbbi szinte 
gyökértelen az előzőhöz képest. Ugyanakkor Sümeghy (182) kijelenti, 
hogy a szarmata édesvízi és xerotherm faunája jóformán észrevétlen 
sorozatokkal jö tt át a pannóniaiba.

Papp értelmezése szintén megállja a helyét. Nevezett szerző csak 
azt bizonyítja, hogy a folyamatos üledékképződéssel párhuzamosan foko
zatosan lépnek fel a pannóniai elemek, de nem állítja sehol sem, hogy a 
szarmata faunából alakulna ki a pannóniai fauna. Papp állítását tények
kel igazolja, és a földtani, valamint az üledékképződési viszonyok sem 
zárják ki annak lehetőségét. A várpalotai átmeneti rétegek majdnem hasonló 
jelenségeket mutatnak. Érdekes, hogy nevezett szerző átmeneti rétegei 
peremi képződményekből valók, és ezekben m utat ki faunisztikai átme
netet.

A pannóniai fauna ősei idősebbek a szarmatánál, és így a pannóniai 
fauna nem a szarmatában alakul ki, ebből következőleg a szó szoros 
értelmében vett átmeneti faunát nem is találhatjuk a szarmata—pannon 
határon.

Az átmeneti képződmények — ahogyan Papp is értelmezte — már 
a pannóniai emeletbe tartoznak, annak bevezetői, legalsó tagozatát kép
viselik, és nem önálló alemelet.

A SZARMATA EMELET HELYE

Mint az eddigiekben láttuk, a szarmata emeleten belül is, vala
mint a pannóniai emelet felé való kapcsolatát illetőleg igen sok kérdés, 
felfogás és ellentétes vélemény van. Ezeken kívül a szarmata emeletnek 
helye is bizonytalanná vált, és egyes szerzők, mint Gaál (44), m. Noszky 
(108) a szarmata helyét a pliocénben jelölik meg.
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Gaál I. abból a feltevésből indul ki, hogy nálunk csak a volhyniai 
emelet fejlődött ki, a hazai szarmata csonka. A délorosz szarmata idő
kerete háromszorosa a miénknek, a besszarábiai és kerzoni alemeletnek 
a pannóniai emelet felel meg. A baltavári pikermi jellegű felső-szarmata 
oerinces fauna a pannóniai emelet fedőjében jelenik meg, így a fekvő 
pannóniai rétegek csak szarmatakoriak lehetnek. A szarmata: Európa 
szárazföldi időszakának legelső jelzője, nem a miocén záró, hanem a plio- 
cén kezdő emelete.

Id . Noszky szerint a tenger sótartalmának csökkenése a tengertől 
való lefűződés, erős epirogenetikus emelkedés eredménye, ez pedig sokkal 
nagyobb szabású elválasztó határ, mint amilyen a burdigálai és helvéti 
emelet között van.

Végeredményben mindkét szerző a felső-mediterrán és szarmata 
ein cl e 1 közti nagy földtani változásokra hivatkozva emeli ki a szarmatát 
a miocénből, és helyezi a pliocén kezdő tagjának.

Gaál és id . Noszky feltevését még a következő adatok is támogat
hatják:

Ha a fiatalabb képződmények faunájából indulunk ki, és haladunk 
lefelé, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szarmata emeletben egyrészt 
nagyobb mennyiségben lépnek fel, másrészt új alakokkal jelennek meg 
azok a molluszka nemzetségek, melyek a pliocén folyamán virágzásukat 
érik el, így a Hydrobia-, Neritina-, Valvata-, Amnicola-, Pseudamnicola-, 
Pyrgula-félék. A mai szárazföldi fauna legidősebb része Soós L. (157) 
szerint a szarmatából való, es ennek határozott kapcsolata ismerhető 
fel a mai faunával. Zalányi B. (214, 215) izsgálatai alapján
azt látjuk, hogy a tortónai—szarmata határon az idősebb faunaelemek 
száma erősen lecsökken, és ugyancsak a szarmata határon erős felvirág
zásnak indulnak a pliocén faunaelemek.

A szarmata emelet valóban legelső mozzanatát jelzi a hazai föld szára
zulattá válásának, mely szinte lépésről lépésre követhető a mai napig. 
Ebből a szempontból, valamint az újonnan fellépő faunaelemek alapján 
valóban csatolhatnánk a szarmata emeletet a pliocénhez.

Viszont a másik oldalról megvizsgálva a kérdést, nem tagadhatjuk, 
hogv szorosan csatlakozik a mediterránhoz, éppen a tengeri fauna alap
ján Г A molluszkákon kívül a bár kis fajszámú, de nagy egyedgazdagságú, 
szinte optimális életfeltételeket élvező Foraminiíera-fauna nem kor-, 
hanem fáciesjelző. Jelen esetben az új faunaelemek alapján nem csatolhat
juk a szarmatát a fiatalabb neogénhez, mert nem azonos kifejlődések 
faunáinak egymásra következéséről van szó, hanem a maradvány tengeri 
fauna mellett fiatal harmadidőszaki édesvízi, mocsári és szárazföldi 
fauna lép fel. Az osztrakodológiai vizsgálatokból kapott eredmények 
bár teljesen elhihetők, elsősorban azt fejezik ki, hogy a sótartalomváltozás
ban a tortónai—szarmata határon történt nagy változás, melyet a makró- 
fauna is igazol, továbbá, hogy a szarmata és alsó-pannon sótartalma olyan 
határok között mozgott, amely megfelelt az Ostracoddk sótartalomtűrő 
határértékeinek, vagyis a minimális határérték felett volt. Végül a föld-
2*  —  15
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tani változásokat illetőleg: a tortónai—szarmata határon megnyilvánult 
földtörténeti változások a Bécsi-medencétől egészen az Arai-tóig húzódó 
szarmata beltengert hozták létre. Hazánk földtörténetében kétségtelenül 
nagy, de ugyanakkor közös változást jelent ama területekkel, ahol a szar
mata tenger húzódott. A szarmata és pannóniai emelet közti kéregmozgások 
sokkal jelentősebbek számunkra, mert mintegy ekkor jö tt létre a K árpát
medence, és ekkor kezdődik a szorosabb értelemben vett szárazulattá- 
válás.

Mindezek alapján a szarmata emeletet a legtöbb szerzővel össz
hangban a miocén zárótagjának tekintjük.

RENDSZERTANI RÉSZ 

MOLLUSCA

A szarmata faunából leggazdagabban képviselt a molluszkák törzse, 
ezen belül a kagylók és csigák osztálya. Mind a csiga-, mind a kagyló
fauna a következő csoportokra osztható: 1. Reliktum-fajok, melyek a 
mediterránban is éltek. E fajok nagyrésze kisebb termetű a szarmatában, 
és ezért egyeseket alfajnak minősítettek a fajon belül. 2. Reliktum-nemzet- 
ségek új fajokkal. E két csoport a szarmata végén hazánkban kihalt. 
Ebbe a két csoportba soroltuk a Cerithium-féléket is. 3. Harmadik csoport
nak vehetjük az édesvízi, de csökkentsósvízben is élő alakokat, ide 
soroljuk továbbá a szárazföldi faunát. (Ezt a csoportot csak csigák kép
viselik.)

A szarmata molluszkafauna egy része sótűrés szempontjából két 
csoportra osztható: tengeri eurihalin nemzetségek, melyek a tengeri medi
terrán emeletből maradtak fenn, és sóigényük alsó határát érték el a szar
matában. Ezen nemzetségek közül több jelenleg is él a Kaspi-tengerben és 
a Rajkál-tóban (tehát a tengeri sótartalomnak nemcsak kisebb, de nagyobb 
sókoncentrációjához is tudnak alkalmazkodni). A másik csoport ugyan
csak eurihalin típusokból áll, de sótűrő határuk maximuma a szarmata 
tenger sókoncentrációjának felelt meg. Ezek a nemzetségek viszont 
tovább éltek a szarmata után is, sőt itt indulnak virágzó fejlődésnek. 
Tehát a szarmata fauna érdekes jellege az, hogy egy része nagyfokú 
sótartalom-ingadozást tűrő alakokból áll, amelyen belül az egyik csoport 
sóigényének alsó, a másik csoportnak felső határát jelentette a szarmata 
sótartalma.

L a m el  1 i b r a n c h i a t a

A kagylófaunából jellegzetes reliktum-faj az Ostreagingensis Schlotth., 
Psammobia labordei Bast., Lucina dujardini Desh. stb. Ezen fajok közül 
az Ostrea gingensis Schlotth. kisebb termetű alakokkal is fellép. E vál
tozatokat sarmatica alfaj névvel illették. Ugyanez áll a Psammobia 
labordei Bast, fajra is. A kagylófauna viszonylag szegényes nemzetség-
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és fajszámra. Tizenkét genus szerepel 22 fajjal, ez utóbbiakon belül alfajok 
is vannak. Durva összehasonlításképpen: a délorosz szarmatában 11 
nemzetség, 79 faj, a romániaiban 10 genus, 89 faj, a Bécsi-medencében 
14 nemzetség, 30 faj van. Tehát a hazai fajgyakoriságnak 2—2 1/2-szerese 
a román és délorosz szarmata kagylófajok száma. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a fajok száma a szerzőktől is függ, amennyiben azok összevonásra 
vagy széttagolásra törekszenek. Ilyen esetekben az eltérés ±20%  is lehet. 
A nemzetségek számát statisztikusan az az egyszerű tény is befolyásolja, 
hogy egy-egy nemzetséget mennyire bontanak szét (pl. a Cerithium- 
félék szarmata képviselői négyféle nemzetségbe sorolhatók). A nemzetsé
gek és fajok ilyen számszerű összehasonlítása komolyabb kiértékelésre 
a faunagazdagságot illetőleg, nemigen alkalmas.

Sokkal érdekesebb azonban a minőségi kiértékelés. Eszerint mind 
a Szovjetunió, a román, a Bécsi-medence, mind a hazai szarmatában 
is a Cardium nemzetség szerepel a legtöbb fajjal. E genus fajai közt 
is legáltalánosabb elterjedésű a vindobonense faj, mely HöRNEsnél obsoletum 
névvel szerepel. A többi nemzetség gyakoriságát illetőleg a szovjet és 
román szarmatában a Cardiumon kívül még a Macira, Modiolus és a 
Tapes genusnak van elég nagy fajszáma. A hazai és Bécsi-medencében 
ezek nem válnak ki a többi közül. Itt ismét utalnunk kell a szerzők szub
jektivitására, amennyiben a fajok alfajokká való minősítése csökkenti 
a fajszámot.

Bár a hazai szarmatában is a Cardium genus lép fel legnagyobb 
fajszámmal, egyedi mennyiségben kétségtelenül a Tapes nemzetség az 
első. Majdnem minden szarmata képződményben megtalálható, néhol, 
így Perbálon és Ecsegen, jóformán kőzetalkotó. Bitkábban fordul elő az 
Eruilia nemzetség, de ugyancsak nagy mennyiségben megtalálható a 
cserháti Buják mellett, agyagmárgában. Nagy tömegben lép fel a Donax 
is Uny mellett laza, porló mészkőben, valamint Kozárdon. Ilyen tömeges 
előfordulását találjuk az Ostreáknak Zsámbék mellett, valamint ostreás 
pad alakjában a Várpalota melletti aknafeltárásban. Böviden összefog
lalva: a hazai szarmata képződményekben leggyakoribb és legnagyobb 
tömegben a Tapes fordul elő, ugyancsak igen gyakori, de nem olyan 
nagy mennyiségben található a Cardium és a Macira. Elszigetelt jelenség
ként, csak egyes helyeken, szép számban lelhető a Donax, Eruilia és az 
Ostrea. Igen érdekes jelenség, hogy a kagylók közt erősen csökkentsós- 
vízi faj alig szerepel. A külföldi előfordulásokban is legfeljebb a Congeria 
és Dreissena ismert, mindössze néhány példányban. Hazai szarmata elő
fordulásuk igen ritka.

Fam ilia: MYTILIDAE 
Genus: MODIOLUS Lamarck 1799

A Modiolus nemzetség eléggé közönséges a szarmata képződmé
nyekben nemcsak hazánkban, hanem a környező országokban is. A dél
orosz és a romániai szarmatában több faj ismert, de a fajok szétválasz
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tása elég nehéz erős változó-képességénél fogva. Hazánkban és a Bécsi
medencében is csak az alant említett fajt lehetett biztosan megállapí
tani.

Modiolus inerassatus (d Orbigny)
(I. tábla 1 - 7 )

1853. Modiola volhynica E ich w ald  — 30, III. p. 67, IV. t. 16. á.
1856. Modiola volhynica E ic h w . — 63, p. 352, XLV. t. 8. á.
1935. Modiola incrassata d ’Or b . — 78, p. 26, I. t. 23—25. á.
1936. Modiola volhynica Eichw. — 35, p. 191, 30. t. 1 —5. á.
1940. Modiola incrassata d ’Or b . — 155, p. 139, VII. t. 22 — 25. á.
1944. Modiola incrassata d ’Or b . — 75, p. 94, 29. t. 1 —4. á.
1954. Modiola incrassata d ’Orb. — 118, p. 61, 11. t. 1 —3. á.

A teknők erősen megnyúltak, ék alakúak, hátsó peremük erősen ki
szélesedik. A búb feletti részből erősen ívelt, majdnem S alakban hajló 
él húzódik hátrafelé, az alsó és hátsó perem találkozásáig. A teknő külső 
felszínén a növekedési vonalakkal párhuzamosan erősebb kiemelkedések 
vannak. A faj erősen variál hosszúságban és szélességben. A szarmata 
képződményekre jellemző faj a tortón—szarmata átmeneti konkai rétegek
ben lép fel először. Kolesznyikov szerint az alsó- és középső-szarmatában 
honos. Ismert és általánosan elterjedt szinonimája az incrassatayal szem
ben a volhynica elnevezés, de a prioritás értelmében az előbbit használ
juk.

B öckh említi Pécsről (22); Strausz  Pécsváradról (171), Magyarhertelendről 
(164); B oda  (16), V e n d e l  (206), V itá lis (213) Sopronból; S ch réter  (144) Sághi- 
pusztáról, Akaiiról, Zánkáról, Tihanyról és Szigligetről (bazalttufazárványokból); 
K ókay  (85) Árpalotáról; Meznerics (102) Unyról és Tinnyéről; J askó Szent- 
györgymajor mellől (66), Mányról, Zsámbékról, Perbálról (67); B okor Pátyról (20), 
Kozárdról (21); S chm idt E. R. (140) Budapestről; Sán do r  í. (135) Galgagyörkről, 
Bujákról és Eesegről; J askó —Mé h e s  (71) Sárospatakról.

Genus: MUSCULUS Röding 1798

E nemzetség, bár előbb ismert volt, mint a Modiolus, a régebbi 
irodalomban Modiola, Modiolaria néven volt ismeretes. Míg a Modiolus 
nemzetség sima felszínű, csak többé-kevésbé erős növekedési vonalakkal, 
a Musculus nemzetségre egyebek közt (és a fosszilis alakoknál éppen ez 
a legfontosabb felismerési lehetőség) a sugárirányú bordák jellemzők, 
melyek a hátsó, valamint a mellső perem közelében fejlődnek ki. A Brcichy- 
dontes nemzetségnél viszont a teknő egész felületét sugaras díszítés borítja. 
Ennek értelmében E ichwald Modiola marginata alakja (ábrázolása 
után) a Brachydontes nemzetségbe tartozik. A hazai és a Bécsi-medence 
szarmatájában csak az alant ismertetett biztosan azonosítható fajjal 
szerepel, de Romániában és a Szovjetunióban több fajjal képviselt.
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Musculus sarmaticus (Gatuev)
(I. tábla 8 - 9 ;  II. tábla 1 - 6 )

1870. Modiola marginata E ic h w . — 63, p. 350, XLV. t. 6. á.
1935. Modiola sarmatica Ga t . — 78, p. 19, I. t. 5 —7. á.
1936. Modiolaria sarmatica Ga t . — 35, p. 197, 30. t. 12 — 14. á.
1940. Modiola sarmatica Ga t . — 155, p. 137, VII. t. 8 — 10. á.
1954. Musculus sarmaticus Ga t . — 118, p. 62, 11. t. 4 —5. á.

A teknők vékonyfalúak, oválisán megnyúltak, mellső peremük kes
keny, hátsó peremük kiszélesedik. Alakjuk igen hasonlít a Modiolus incras- 
satus d’Orb. fajra. A búb igen finom, alig kiemelkedő. Közvetlen a búb 
mögül jól látható, kiemelkedő, de legömbölyödött él húzódik gyengén 
ívelten hátrafelé egészen a peremig és kb. a hátsó, valamint az alsó perem 
határát is megszabja. A teknőkön jól kivehetők a növekedési vonalak, 
sőt néha a növekedés következtében szinte évgyűrűk jelennek meg, 
lépcsőszerű felületet alkotva (gyakran színesek). A búb mögötti éllel suga
ras bordázat indul hátrafelé. Ez a feltűnő díszítés csak a hátsó, felső 
perem és az él által bezárt területre szorítkozik. A búb alatt 4—5 gyengén 
látható sugaras borda borítja be a mellső peremet. Az alsó peremen suga
ras díszítés nincs. A teknő belsejében a felső perem szegélyén a hátsó 
izombenyomatig a búbtól kiinduló apró szemölcsszerű fogacskák helyez
kednek el. A teknő belseje gyöngyházfényű. Nevezett faj variáló képes
ségéről nem sok adatunk van, de nem is látszik erősen változónak, mert 
viszonylag jól körülhatárolható. Nevezett fajnak ismert szinonimája a 
marginata elnevezés, mely azonban középső-miocén alakokra vonatkozik. 
A fácies iránt nem látszik érzékenynek, de főleg a márgás fáciest ked
veli. Dél-Oroszországban egyaránt előfordul az alsó- és középső-szarma
tában.

Strausz említi Pécsváradról (171), a délnyugat-dunántúli fúrásokból és a 
karádi mélyfúrásból (176); Szalánczy (188) az igali mélyfúrásból; B oda (16) és 
V itális (213) Sopronból; Schréter (144) Kolontárról, Tapolcáról, Vérkútról, 
Sághipusztáról, Zánkáról, Balatonudvariról, Szigligetről (bazalttufazárványból); 
K ókay (85) V árpalotáról; Meznerics (102) Unyról és Tinnyéről; J askó (66) Szent- 
györgymajor mellől; B okor (21) Ecsegről; Liffa  (94) Zsujtáról.

Familiar OST REID AE 
Genus: OSTREA Linné 1758

Ez a nemzetség viszonylag ritka előfordulású, viszont lelőhelyein 
nagy tömegben rendszerint padokat alkot.

Ostrea (Crassostrea) cjingensis yingcnsis Schlottheim 
(II. tábla 7, 8)

1936. Ostrea gryphoides var. gingensis Schlotth . — 35, p. 270, 50. t. 2. á.
Megnyúlt, alul erősen kiszélesedő, vastag teknőjű faj. Domborúsága 

és a teknő vastagsága nem olyan erős, mint a sarmatica alfajnál. Egyes 
példányaik majdnem elérik a mediterrán alakok nagyságát, általában 
azonban kisebbek. Zsámbék mellől ismert előfordulása.
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Ostrea (Crassostrea) gingensis sarmatica F uchs 
(III. tábla 1)

1936. Ostrea gingensis var. sarmatica P auca  — 121, p. 207, 3. t. 1, 2. á.
1954. Ostrea (Crassostrea) gingensis sarmatica F uchs — 118, p. 63, 20. á.

Az alfaj kétségtelenül az Ostrea gingensis szarmata reliktum-alakja, 
de kisebb termetű annál. Igen gyakran az alsó teknők erősen domborúak, 
magasak. Ezeket a típusokat nevezte el P auca sarmatica változatnak. 
Agyagos és meszes fáciesben ismert, mindkettőben azonos jellegekkel: 
erősen domború, rövid, vastag teknők. Várpalota mellett agyagos kép
ződményekben vékony padot alkotnak, míg Zsámbék mellett meszes, 
elszórtan aprókavicsos kifejlődésben, több méteres vastagságú réteg
ben igen gyakoriak egymásra nőtt teknőik.

F uchs (38) a Bécsi-medence szarmata Ostreáiról megjegyzi, hogy 
a gingensis-szel azonosak, csak kisebb termetűek, de nem említi a hosszú
ság és domborúság viszonyát, melynek alapján P auca és P app a sarmatica 
alfaj jellemzőjét állapítja meg. Mind ezeken kívül F uchs nem nevezte eze
ket a példányokat sarmatica fajnak vagy alfajnak.

S chréter  (144) említi Díszei mellől és Vérkútról; K ókay  (85) Várpalotáról; 
Meznerics (102) Unyról; J askó (66) Etyékről.

Família: LUCI1VIDAE 

Genus : LORIPES P oli 1791

A Loripes — ismertebb nevén Lucina — nemzetség a szarmatában 
eléggé ritka reliktum. A klasszikus délorosz szarmatából nem ismert, 
csak a tortónai emelet legfelső szintjéből, az ún. konkai rétegekből, melyek 
egyúttal átmenetek az alsó-szarmatába, és benne tortónai—szarmata ala
kok keverten fordulnak elő. Az eddigi irodalmi adatok alapján ábraközlés
sel hazánkon kívül csak a Bécsi-medence szarmatájából ismert.

Loripes cfr. dentatus (Defrance)
(III. tábla 2, 3)

1856. Lucina dentata Bast. — 63, p. 238, XXXIII. t. 9. á.
1954. Lucina (Loripes) dentata B a st . — J18, p. 68, 12. t. 14. á.

Kerekded, elég erősen domború alak. A növekedési vonalak jól lát
hatók, néhány erősebben fejlődött ki, az alsó perem felé fokozatosan szét
húzódnak. A példányok mészmárgából kerültek elő Kozárdról (Cserhát
hegység). A zárszerkezet nem volt megállapítható, minthogy a váznak 
jóformán csak tökéletes lenyomata maradt a kőzetben. Hörnes ábrája 
és leírása után a példányok ezen fajjal azonosíthatók. P app A. is ezt a 
fajt említi a Bécsi-medence szarmata képződményeiből.
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Loripes cfr. dujardini (Deshayes)
(III. tábla 4 - 6 )

1856. Lucina dujardini Desh. — 63, p. 235, XXXIII. t. 7. á.
1936. Loripes dujardini D e s h . — 35, p. 111, 19. t. 17 — 19. á.

Alakjuk kerekségét csak a búb előtti erősebb beívelés szakítja meg. 
Lapos termetűek, finom körkörös díszítéssel. A leírt példányok Biáról 
származnak lumasellás mészkőből, eléggé korrodáltak, így a zárszerkezet 
nem azonosítható. Alakjuk megjelenésében azonban csak ezzel a fajjal 
egyeztethetők össze.

Meznerics (102) Tinnyéről; Schafarzik  (130) és H alaváts (51) Budapestről 
említi.

Familia: CARDIIDAE 

Genus: CARDIUM Linné 1758

Ez a nemzetség elég nagy fajszámmal képviselt a szarmata emelet 
képződményeiben. A régebbi szerzők Limnocardium nemzetség nevet 
használnak, melyet Stoliczka vezetett be 1871-ben a pannon Cardium 
haueri nevű alakra. A Limnocardium nemzetségnek azonban nincs oly 
érdemleges bélyege, mely indokolná akár nemzetség vagy alnemzetség 
gyanánt való kikülönítését. Schréter szerint F riedberg, Gillet és 
Kolesznyikov a második kardinális fog hiányát tartják a Limnocardium 
fontos bélyegének, noha az eredeti leírásban ez nem szerepel. Megjegy
zendő, hogy Kolesznyikov monográfiájában (78) szintén csak Cardium 
elnevezést használ. Mint említettük, a Cardiumok elég nagy fajszámmal 
képviseltek a hazai szarmatában, és emellett igen változatosak. Faji 
elkülönítésükben sok a bizonytalanság. J ekelius a szarmata Cardiumok&t 
— melyek valóban nem mutatnak különösebb kapcsolatot az idősebb 
képződmények Card/umaival — a medenceperemek erősebben csökkent 
sósvizeiben, valamint a folyótorkolatokban élő faunából származtatja, 
mely fauna egyúttal a pannon fauna elődje is szerinte. Gillet egyes 
fajokat mediterrán alakokból vezet le. Az alant felsorolt fajok csak szar
mata képződményekből ismertek.

Kolesznyikov a szarmata Cardiumokat három csoportba foglalta 
össze. A csoporton belül az egyes fajok közt gyakran elég nagy a hason
lóság. A csoportosítás elfogadhatónak látszik. A Cardium praeplicatum 
H ilb. csoportban a bordák, valamint a rajtuk kifejlődött pikkelyek és 
esetleges Idsebb tüskék kevésszámúak. A Cardium vindobonense (Partsch) 
Lask. csoportra általában sűrű bordázottság jellemző, többé-kevésbé 
erős pikkelyek a bordákon. A Cardium ruthenicum (Hilb.) Lask. csoport
jában a bordák nem olyan nagyszámúak, laposak és simák.
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Cardium praeplicatum H ilber  csoport

Cardium gracile P usch 
(III. tábla 7 - 9 )

1935. Cardium gracile P usch  — 78, p. 112, XYI. t. 23—28. á.

Megnyúlt termetű. A búb viszonylag erős, tompa. A bordák simák, 
legfeljebb a mellső peremen gyengén pikkelyesek, számuk változó, de 
mindenesetre több, mint a Cardium latisulcumnál. A bordák keresztmet
szete szimmetrikus. Kolesznyikov az alsó-szarmatából említi ezt a fajt. 
Hazánkban a Cserhátban homokos kifejlődésből ismert, az alanti fajjal 
együtt.

Cardium praeplicatum H ilber  
(III. tábla 1 0 -1 2 )

1882. Cardium praeplicatum n. sp. Hilber — 54, p. 62, 14. t. 40, 41. á.
1935. Cardium praeplicatum H il b . — 78, p. 112, XYI. t. 13, 14. á.

A széles tompa búb nagyjából középen helyezkedik el. A bordák 
erősebben lekerekítettek, a mellső perem bordái pikkelyesek lehetnek, 
a többi sima. Az előző fajjal megegyezik a bordák száma és a bordaközök 
szélessége. Zárszerkezetükben a lécfogak gyengébben fejlettek, mint a 
Cardium gracile P usch fajnál.

Cardium latisulcum Münster 
(IV. tábla 1 - 1 0 ;  V. tábla 1 -3 )

1856. Cardium plicatum E ich w . — 63, p. 202, XXX. t. 1. á.
1936. Cardium plicatum E ich w . — 35, p. 143, 23. t. 7. á.
1944. Cardium latisulcum Mü n s t . — 75, p. 101. 33. t. 1 —3. á.
1954. Cardium latisulcum latisulcum Mü n s t . — 118, p. 69. 12. t. 1 —3. á.

Alakja változatos, a megnyúlt alakoktól a majdnem teljesen kerek 
formákig. Jellegzetes faji bélyege a bordák száma és azok alakja. A bor
dák száma 10 körül van, igaz ugyan, hogy a bordákból 7—8 erősen fej
lett, és ezek a mellső perem, valamint a hátsó tájékon helyezkednek 
el. A bordák magasan kiugró, keskeny élek alakjában indulnak ki a búbból, 
majd gyorsan széthúzódnak, valamint szélesednek, az alsó perem tájékán 
ellaposodnak. A növekedési vonalak finom ráncok alakjában néha jól 
megfigyelhetők a bordákon. Az előrehajló búb viszonylag kicsiny, de erő
sen becsavarodott. A gyengén fejlett főfogak mellett a mellékfogak hosz- 
szúak és vékonyak. A faj sem Kolesznyikov (78), sem Simionescu— 
Barbu (155) munkájában nem szerepel, ezek szerint a keleti szarmatából 
hiányzik. Azonosíthatónak látszik a H ilber (54) által leírt C. jammense 
fajjal, és így kérdéses, hogy ezen faj önállósága jogosult-e. (Ugyanakkor 
indokolt Papp nexingense alfajának kiemelése.) A perbáli meszes kifej
lődésben nagy mennyiségben lép fel, agyagos és homokos fáciesben eddigi 
ismereteink szerint ritka.
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Strausz említi Pécsváradról (171) és' a délnyugatdunántúli fúrásokból; 
Szalánczy (189) az igali mélyfúrásból; Bod a (16), Vendel (206), Vitális (213) 
Sopronból; Schréter (144) Halápról, Vérkútról, Sághipusztáról, Zánkáról, Balaton- 
udvariról és a balatonföldvári mélyfúrásból; Kókay (85) Várpalotáról; Bokor (20) 
Pátyról; Meznerics (102) Unyról és Tinnyéről; Sándor I. (135) Galgagyörkről, 
Ácsáról, Vanyarcról, Bujákról, Ecsegről; Schréter Görömbölyről (146) és Taráról 
(148); Schmidt E. R. (139) a tisztabereki mélyfúrásból; Liffa (94) Göncről; Jaskó — 
Méhes (71) Sátoraljaújhelyről.

Cardium plicatofittoni Sinzow 
(V. tábla 4 - 9 ;  VI. tábla 1 -1 1 )

1935. Cardium plicatofittoni Sinz. — 78, p. 114, XVII. t. 6 — 9. á.
1936. Limnocardium plicatum Eichw. var. plicatofittoni Sinz. — 35, p. 145, 23. t. 9. á. 
1940. Cardium plicatofittoni Sinz. — 155, p. 164. IX. t. 4 — 5. á.

A teknők elég vastagfalúak, kissé megnyúltak. A búb előre hajlik, 
hajlásúnak és becsavarodásának mértéke az előző fajjal egyezik meg. 
A búbtól 12—14 borda indul ki, melyek közül 10 erősen fejlett, a mellső 
peremen és a középső részen, míg a hátsó peremen még jól láthatók ugyan, 
de alacsonyak. A bordák lassan szélesednek, és az alsó perem közelében 
nem laposodnak el, szélességük is alig növekszik. Rajtuk pikkelyszerű 
ráncok jelennek meg, melyek az elülső és hátulsó perem bordáin is jól 
láthatók. A bordaközök simák. A mellékfogak viszonylag rövidek és 
erősek. A faj eléggé hasonlít a Cardium latisulcum MÜNST.-hez, attól a 
kisebb termet, általában nagyobb bordaszám, a bordák keresztmetszete 
és díszítettsége, valamint az erős mellékfogak választják el. Különösen 
a fiatalabb példányok hasonlítanak reá erősen, de a Cardium latisulcum 
MÜNST.-nél a sűrű növekedési vonalak látszanak csak, míg ennél a ritka 
pikkelyek is. A hátsó perem lecsapottabb. Termete sem éri el az előbbi 
faj nagyságát. J ekelius (75) is hivatkozik a nagy hasonlóságra, külö
nösen a fiatal példányoknál. Hazánkban Várpalota mellől agyagos kifej
lődésből került elő nagy mennyiségben. Kolesznyikov szerint a középső
szarmatából ismert.

Kókay (85) említi Várpalotáról; Bokor (21) Kozárdról.

Cardium vindobonense (Partsch) Laskarev csoport

Cardium vindobonense vindobonense (Partsch) Laskarev 
(VII. tábla 1 - 1 4 ;  VIII. tábla 1 - 1 3 ;  IX. tábla 1 - 6 )

1870. Cardium obsoletum Eichw. — 63, p. 203, 30. t. 3. á.
1935. Cardium vindobonense (Partsch) Laskarev — 78, p. 84, IX. t. 1 —6. á. 
1951. Cardium vindobonense vindobonense (Partsch) Lask. — 118, p. 72, 13. t. 

1 - 3 .  á.

A teknők eléggé domborúak, a hátsó perem tájékán azonban laposab
bak. Lekerekített háromszög alakjuk van. A búb széles, erős, de alacsony, 
a mögötte levő rész lecsapott. A külső felszínt sűrűbb bordázat díszíti, 
a bordákon ugyancsak sűrűn elhelyezkedő, egyenes vagy kissé ívelt, néha
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tölcsérszerűen egymásba illeszkedő pikkelyek vannak. A bordaközök 
keskenyebbek, mint a bordák, és simák. A jobb teknőkben két főfog és 
két mellső, valamint egy hátsó mellékfog található. A bal teknőben egy 
főfog, egy mellső és egy hátsó lécfog van.

B öckh (22) említi Pécsről; S trausz Pécsváradról (171), a délnyugatdunántúli 
fúrásokból és a karádi mélyfúrásból (176); Szálán ez y  (189) az igali mélyfúrásból; 
B oda  (16), V e n d e l  (206), V itális (213) Sopronból; Sch réter  (144) Tapolcáról, 
Halápról, Vérkútról, Sághipusztáról, Akaiiról, Zánkáról, Bálátonudvariról, Szig- 
ligetről (bazalttufazárványból) és a balatonföldvári mélyfúrásból; K ó kay  (85) 
Várpalotáról; Meznerics (102) Unyról, Tinnyéről: J askó Szentgyörgymajor és a 
pogányvári sziklafülke mellől, a felcsuti völgyből (66), Mányról, Gyermelyről, 
Perbálról (67); B okor Pátyról (20) és Ecsegről (21); S chafarzik  (136), H a l a v á t s  
(51), S chm idt E. R. (140) Budapestről; Sán do r  I. (135) Galgagyörkről, Vanvarcról, 
Szirákról, Bujákról és Ecsegről; S ch réter  (148) Tardról; S chm idt E. R. (139) a 
tisztabereki mélyfúrásból; L iffa  (94) Gönc és Zsujta környékéről; B alogh  — 
S z e b é n y i (5) Pálházáról; J a s k ó —Méh es  (71) Sárospatakról és Sátoraljaújhelyrők

Cardium praefischerianum K olesnikov 
(IX. tábla 7 - 9 )

1935. Cardium praefischerianum K ö les . — 78, p. 109, XV. t. 12 — 14. á.

Erősen megnyúlt, egyenlőtlen oldalú alak, a búb erősen előre toló
dott, egészen gyenge. A bordák laposak, gyorsan szélesednek, egyenlő 
szélességűek a bordaközökkel. A hátsó perem területét pár finom tüskével 
ellátott borda választja el. A bordák száma 17 körül van. E faj néhány 
példánya Perbálról és Sopronból került elő. A finom tüskék igen könnyen 
letörnek, ilyenkor a faj igen hasonló lehet a Cardium dönginki SiNz.-hez. 
K olesznyikov szerint középső-szarmata alak.

Familia: VENERIDAE 

Genus: IRUS Okén  1815

Az Irus — ismertebb nevén Tapes — nemzetség a szarmata képződ
ményekben talán a leggyakoribb molluszka a Cerithium-félékkel együtt. 
A hazai és a Bécsi-medence szarmatájában csak néhány fajjal szerepel 
nagy egyedszámban, de a délorosz és román szarmatából több faja ismert. 
Fajai igen hajlamosak a változatokra, és talán ez az oka annak is, hogy 
a szerző ábrázolásai közt egyforma alig akad, talán éppen ezért is túlzott 
a széttagolás. Az Irus nemzetség is idősebb miocén maradvány, bár két
ségtelen, hogy a szarmata képződményekben lép fel legnagyobb tömeg
ben, és a leggyakoribb.

Irus (Paphirus) vitaliamis (d Orbigny)
(X. tábla 1 - 8 )

1935. Tapes vitalianus d ’Or b . — 78, p. 69, Vi li .  t. 4 — 6. á.
1940. Tapes vitalianus d ’Or b . — 155, p. 159, VII. t. 37—41. á.
1944. Irus vitalianus d ’Or b . — 75, p. 95, 29. t. 14 — 15. á.
1954. Irus (Paphirus) vitalianus d ’Or b . — 118, p. 82, 16. t. 1 —5. á.
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Erősen megnyúlt alak, a teknők egyenlőtlen oldalúak, vékonyfalúak. 
A búb gyenge, erősen előretolódott, a felső perem egyenesvonalú, majdnem 
párhuzamos az alig ívelt alsó peremmel. Ez a faj határozottan jól körül
határolható, önálló faj. Az átvizsgált anyag összes példányai egyveretűek, 
jóformán semmi eltérés nincs köztük, variálóképességük igen csekély. 
Az egyéni fejlődés folyamán alakjuk nem változik. Felületes vizsgálattal 
összetéveszthető az Irus gregarius faj azon alakjaival, melyek megnyúltak, 
és felső peremük egyenes vonalú. A lényeges eltérés azonban az, hogy ez 
utóbbiaknál az egyenes felső perem szöget zár be az alsóval (tehát nem pár
huzamos), továbbá a teknők vastagok, a búb is erősebb. A délorosz alsó-, 
középső-szarmatából ismert, hazánkban Perbálon fordul elő.

Irus (Paphirus) gregarius (Partsch)
(IX. tábla 10; X. tábla 9 - 1 1 ;  XI. tábla 1 - 3 )

E faj erős variáló képessége m iatt meglehetősen nagy eltérések vannak 
az egyes szerzők véleményében. Hörnes munkájában (83) összevonja az 
eddigi ábrázolásokat. Nevezett szerző határozottan nagyvonalú lépése 
azonban a későbbi szerzőknél nem mindenütt talált visszhangra. Hörnes 
felfogásán kívül legelfogadhatóbb Papp (118) rendszerezése, amelyben a 
Bécsi-medence alakjait két fajba sorolja. Az Irus vitalianus, mint látjuk, 
jól körülhatárolható alak. Az Irus gregarius fajt nevezett szerző, miként 
Hörnes, összevonja, és csak a fajon belül tagolja szét három alfajra. Meg
figyelése és rendszerezése a Magyar-medencében is követhető. A rendelke
zésre álló nagymennyiségű anyagon végzett vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a fiatal példányok és ugyanígy a kifejlett alakok búbtájéka minden 
alfajnál azonos alakú, a körvonal az egyéni fejlődés folyamán a termet 
növekedésével változik meg. A fiatal teknők kissé megnyúltak, a felső 
perem egyenes vonalú, de gyengén lecsapott. Ez a jelenség igazolni látszik 
az igen közeli rokonságot a kifejlett és alakban eltérő példányok, az alfa
jok közt. Az alakváltozás a fejlődés folyamán rendszerint a szélesség növe
kedésében nyilvánul meg, mellyel kapcsolatban a hátsó perem még jobban 
lekerekített lesz. Ennek következtében a nagytermetű (idős) példányok 
közt leggyakoribb a kerek típus.

Az alfajok közös faji jellege a viszonylag erős búb, mely előre tolódott, 
előre hajló, jól becsavarodott. A teknők külső felületén a búb mögötti rész 
(külső ligamentum), függetlenül a teknő hosszától, elég széles. A teknők 
felszíne finom növekedési vonalakkal fedett, melyek közül erősebb ráncok 
emelkednek ki. A fogazat mindkét teknőn három fogból áll. A bal teknőn a 
búb előtti, valamint a középső fog, míg a jobb teknőn a középső és búb 
mögötti fog hasadt. A fogak hasadt mivolta azonban nem mindig látható. 
Az izombenyomatok, különösen a mellsők, mélyek. A sinus aránylag rövid, 
lekerekített.

A hazai szarmatában majdnem minden előfordulásban megtalálható, 
néha jóformán egyedül kőzetalkotó mennyiségben.
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B öckh említi Pécsről (22); Strausz Magyarszékről (164) és a délnyugat
dunántúli fúrásokból; B od a (16), V e n d e l  (206), V itá lis (213) Sopronból; S ch réter  
(144) Tapolcáról, Vérkútról, Sághipusztáról, Akaiiról, Zánkáról, Szigligetről (tufa
zárványból) és a balatonföldvári mélyfúrásból; K ókay  (85) Várpalotáról; Meznerics 
(102) Uny és Tinnyéről; J askó a felcsuti völgyből (66), Csabáiról, Mányról, Gyermely- 
ről, Zsámbékról, Perbálról (67); H alaváts (51), S chm idt E. R. (140) Budapestről; 
S ándo r  I. (135) Galgagyörkről, Vanyarcról, Szirákról, Bujákról, Ecsegről; Szentes 
(190) Galgagyörkről; B okor (21) Ecsegről és Kozárdról; Sch réter  Taráról (148), 
Füzérradványról és a vilypusztai fúrásból (150); L iffa  (94) Zsujtáról, Göncről; 
B alogh — Sz e b é n y i (5) Pálházáról.

Irus (Paphirus) gregarius dissitus (Eichwald)
(XI. tábla 4 - 8 )

1940. Tapes gregarius var. dissita E ic h w . — 155, p. 159, VII. t. 45—48. á.
1954. Irus (Paphirus) gregarius dissitus E ic h w . — 118, p. 83, 16. t. 6 — 12. á.

Általában elnyúlt teknők, vékony záros perem, gyenge zárszerkezet. 
Ezen alfaj egyes példányainak külső felületén cikk-cakkos, barnás színű, 
viszonylag halványan látszó, nedves állapotban azonban jól megfigyel
hető díszítés tűnik fel.

Főleg Sopron környékéről ismert homokos kifejlődésből, továbbá Vár
palotáról, agyagból.

Irus (Paphirus) gregarius gregarius (Partsch) Goldfuss 
(XII. tábla 1 - 7 )

1870. Tapes gregaria Partsch — 63, p. 115, 11. t. 2 c-m á.
1940. Irus gregarius P artsch  — 75, p. 95, 29. t. 6 — 13. á.
1954. Irus (Paphirus) gregarius gregarius (P artsch ) Go ld f . — 118, p. 84, 16. t. 

1 3-19 . á.

Vastagabb záros perem, vaskosabb zárszerkezet. A teknők alakja 
közt egyformán vannak hosszú és kerek teknők. Ezen alfajon belül talál
hatók meg zárszerkezet szempontjából a legnagyobb különbségek, és ez. 
képviseli az átmenetet a dissitus és a ponderosus alfaj közt.

Irus (Paphirus) gregarius ponderosus (d’Orb.)
(XII. tábla 8 - 9 ;  XIII. tábla 1 - 3 )

1870. Tapes gregaria Partsch — 63, p. 115, 11. t. 2. a —b á.
1935. Tapes gregaria (P artsch ) Go ldfuss — 78, p. 75, VIII. t. 25 — 27. á.
1940. Tapes gregaria P artsch  var. ponderosa d ’Or b . — 155, p. 158, VII. t. 35 —36. á„
1944. Irus gregarius P artsch  — 75, p. 95, 29. t. 5. á.
1954. Irus (Paphirus) gregarius ponderosus (d ’Or b ig n y ) — 118, p. 85,16. t. 21 —23. á.

Széles zárosperem, erős, durva zárszerkezet, általában kerekded teknők 
jellemzik. K olesznyikov szerint középső-szarmata faj.
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Família: MESODESMATIDAE

Genus: ERVILIA Tourton 1822

A nemzetség nem ritka a szarmata képződményekben, néha olyan nagy 
tömegben lép fel, hogy erviliás kifejlődésről is beszélhetünk. A szarmata 
Ervilia fajok származásával Andruszov, Laskarev és Svecov foglal
kozott. Hörnes M. munkájában (63) az addigi Ervilia fajokat összevonta 
Ervilia poclolica elnevezés alatt, tekintettel nagy változatosságukra. 
Hörnes M. elgondolását azonban nem fogadták el, mert faját újból szét
bontották (ámbár rétegtani jelentőségük nincs). Kolesznyikov származási 
fája szerint az Ervilia trigonulából származik a dissita faj, és ennek eddig 
több alfaja van. Papp A. (118) a szarmata Ervilia dissitát  a középső
miocén Ervilia miopusilla Bogsch fajból származtatja. A Papp és K olesz
nyikov közti eltérés áthidalható (és alakilag is megfelelő), ha azt tételezzük 
fel, hogy az Ervilia miopusilla Bogsch fajból az Ervilia trigonulá fejlődött 
ki, majd a dissita és ennek alfajai. Hazai előfordulásai mészkő, agyag és 
agyagmárgában vannak. Az alant felsorolt fajok és alfajok a Szovjetunió 
alsó-szarmatájából ismertek.

Ervilia trigonulá (Sokolov)
(XIII. tábla 4)

1935. Ervilia trigonulá Sok . — 78, p. 37, III. t. 7 — 8. á.
1940. Ervilia trigonulá Sok . — 155, p. 144, VIII. t. 14 — 16. á.

A legkisebb szarmata Ervilia. Vékony teknőjű, búbja finom, alig 
kiemelkedő, a teknő majdnem egyenlő oldalú. A búb melletti peremek 
egyenesek, azonos szöget zárnak be az alsó peremmel, és kevésbé csapot- 
tak. A zárszerkezet finom. A teknő külső felszíne sima. Ráncok, élek nin
csenek. Ritka alak. A bemutatott példány a Cserháthegységből származik.

S trausz  (171) említi Pécsváradról; V itális (213) Sopronból.

Ervilia dissita dissita E ichwald 
(XIII. tábla 5 -1 0 )

1935. Ervilia dissita E ich w . — 98, p. 39, III. t. 9 — 16. á.
1936. Ervilia podolica Eichw. var. dissita Eichw. — 35, p. 42, 7. t. 25—26. á.
1940. Ervilia podolica Eichw. var. dissita Eichw. — 155, p. 144, VIII. t. 13. á.
1954. Ervilia dissita dissita Eichw. — 118, p. 88, 11. t. 18—21. á.

Alakja megnyúlt, egyenlőtlen oldalú. A búb mögötti felső perem gyen
gén lecsapott, kissé ívelt. A hátsó és mellső perem szélessége és lekerekített- 
sége majdnem egyforma. A búbtól enyhe él húzódik a hátsó perem felé. 
A búb és a zár erősebb, mint az előző fajnál. A teknő elég vastag. Hazai 
előfordulásból a Cserhát- és Mecsekhegységből, valamint Perbálról ismert.
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Ervilia dissita podolica E ichwald 
(XIII. tábla 12-21;  XIV. tábla 1 - 5 )

1856. Ervilia podolica E ich w . — 63, p. 73, 3. t. 12. á.
1935. Ervilia dissita var. podolica E ic h w . — 78, p. 42, III. t. 17 — 18. á.
1936. Ervilia podolica E ich w . — 35, p. 41, 7. t. 23 — 24. á.
1940. Ervilia podolica E ich w . — 155, p. 143, VIII. t. 10. á.
1944. Ervilia podolica E ic h w . — 75, p. 97, 30. t. 5 — 6, 8 — 9. á.
1954. Ervilia dissita podolica E ic h w . — 118, p. 88, 11. t. 22—25. á.

Még nagyobb termetű és egyenlőtlen-oldalúbb, mint az előző alfaj. 
A búb mögötti felső perem is jobban lecsapott és erősebben ívelt. A hátsó 
perem keskenyebb, mint a mellső, ferdén lemetszett vagy lekerekített csúcs
ban húzódik ki. Az alsó perem néha kissé behajlik a hátsó peremmel való 
találkozás előtt. A búbtól hátrafelé induló él kifejezett. Vastag teknőjű. 
Előfordulása azonos az előző alfajjal.

B öckh (22) említi Pécsről; Straesz  Magyarszékről (164) és Pécsváradról (171), 
a karádi mélyfúrásból (176); Szalánczi (189) az igali mélyfúrásból; B oda (16), 
V e n d e l  (206), V itális (213) Sopronból; S ch réter  (144) Vérkutról, Ság'hipusztáról, 
Akaiiról, Zánkáról, Balatonudvariról, a balatonföldvári mélyfúrásból; K ókay  (85) 
Várpalotáról; Meznerics (102) Unyról és Tinnyéről; J askó a pogányvári sziklafülke 
mellől (66), Csabdiról, Mányról, Zsámbékról, Perbálról (67), valamint Telkiről (68); 
S chafarzik  (136), H alaváts (51) és Schm idt E. R. (140) Budapestről; Sá n d o r  I. 
(135) Galgagyörkről, Szirákról, Bujákról; Szentes (190) Galgagyörkről; Schréter  
a debreceni (Í48) és a vilypusztai fúrásból (150); B alogh  — Sz e b é n y i (5) Pálházáról; 
J a s k ó —Mé h e s  (71) Sátoraljaújhelyről.

Ervilia dissita crassa nov. s. sp.
(XIV. tábla 6 - 9 )

Typus: XIV. tábla 6 — 9.
Derivatio nominis: vaskos, rövid termet 
Locus typicus: Ecseg (Cserháthegység)
Stratum typicum: szarmata mészkő

10 mm hosszúságú, háromszög alakú teknő. A széles, tompa búb előre
tolódott. A felső peremek erősen csapottak, alig, vagy egyáltalán nem haj
lanak. A mellső és hátsó perem kicsiny, lekerekített, egyenlő nagyságú. 
A külső felszín növekedési vonalakkal, egy-két erősebb ránccal díszített. 
A záros perem rövid, de magas. A jobb teknő középső kardinális foga igen 
erős, háromszög alak (erősebb, mint a nálánál 1,5-szer nagyobb podolica, 
alfaj példányai), ugyanakkor a mögötte levő ligamentumgödör keskeny, 
búbtetőig nyúló rés csak, és gyengébb, mint a fog előtti kardinális foggödör. 
(A podolica alfajnál fordítva van.) A bal teknő zárja hasonlóképpen erős 
és magas, a ligamentumgödör szintén gyenge bevágás a mély, háromszögű 
kardinális foggödörhöz képest. A teknők domborúak és vastagfalúak.

Az új alfaj köztes helyzetű lehet a podolica és andrussowi közt. F ried
berg (35) 8. tábla 1—2. ábrája, melyet Ervilia trigonulaként m utat be, 
teljesen megegyezik ezen alfajjal.
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Ervilia dissita andrussowi Kolesnikov 
(XIII. tábla 11)

1935. Ervilia dissita Eichw. var. andrussovi n. var. Kolesnikov — 78, p. 43, III. t. 25. á.

Majdnem egyenlőoldalú háromszög alak, a felső peremek igen erősen 
lecsapottak. A búbtól kiinduló él nem erős. A teknő vastagsága az alsó 
perem felé gyengül. A bemutatott példány a Cserháthegységből származik. 
Ritka.

Família: MACTRIDAE 

Genus: MACTRA Linné 1767

A Macira nemzetség, hasonlóan az Irus genushoz, a miocén idősebb 
emeleteiben is megvolt, de a szarmatában erős felvirágzásnak indult. 
Ebben az emeletben sok fajjal és változattal (alfajjal) szerepel. Hörnes M. 
(G3) utal a Macira podolica faj leírásánál a nagy alaki változóságra. Éppen 
erős változósága miatt valószínű, hogy az egyes fajokat igen széttagolták. 
Ezért a szarmata Macira nemzetség fajai és alfajai erős átvizsgálásra, ebből 
kifolyólag összevonásra szorulnak.

Macira vitaliana eichwaldi Laskarev

(XIV. tábla 1 0 -1 8 ; XV. tábla 1 -1 2 ;  XVI. tábla 1 -1 1 )
1856. Macira podolica M. Hörnes — 63, p. 62, 7. t. 4 — 6. á.
1935. Macira eichwaldi Lask. — 78, p. 46, IV. t. 1 —4. á.
1944. Macira eichwaldi L a s k . — 155, p. 155, IX. t. 57. á.
1954. Macira vitaliana eichwaldi (L a s k .) — 118, p. 90, 17. t. 1—6. á.

A teknők lekerekített háromszög alakúak, erősen variálnak nagyság
ban, hosszúságban és szélességben. A mellső perem kerek, a hátsó lemetszett 
csúcsban húzódik ki. A búbok magasak, szélesek és előrehajlanak. A búb
tól jól látható él húzódik hátrafelé. A növekedési vonalak finomak, de az él 
mögötti részen durvább kifejlődésűek. A záros perem a termethez képest 
gyenge. A teknők közepes falvastagságúak. Simionescu—Barbu Macira 
dobrogica új faja azonosnak látszik ezzel az alfajjal, ahol az erősebben 
kihúzott hátsó perem változati megjelenés lehet csak, sőt esetleg réteg
nyomás következtében ellapított teknő. Hasonló jelenséget fenti alfaj 
hazai példányain is meg lehetett figyelni. Hazai előfordulása igen gyakori, 
néhol majdnem kőzetalkotó mennyiségben lép fel (Perbál, Ecseg, Vár
palota) /rusok társaságában. Laskarev Macira eichwaldi faja Kolesz- 
nyikov szerint az alsó-szarmatában fordul elő.

B öckh említi Pécsről (22); Szalánczi (189) az igali mélyfúrásból; V itális (213) 
Sopronból; K ókay  (85) Várpalotáról; Meznerics  (102) Unyról és Tinny érői; J askó 
Biáról és Szentgyörgymajor mellől (66), Mányról, Gyermelyről, Zsámbékról, Perbál
ról (67),; B okor Pátyról (20) és Ecsegről, Kozárdról (21); H alaváts (51) Buda
pestről; Sá n d o r  I. (175) Galgagyörkről, Vanyarcról, Ecsegről; L iffa  (94) Göncről.
3 Földtani Intézet Évkönyve — 2
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Mactra andrussowi Kolesnikov 
(XVII. tábla 1 -2 )

1935. Mactra andrussowi K ö l e s . — 78, p. 48, IV. t. 5 — 10. á.

Ez a hazánkban ritka faj vékonyteknőjű, és apróbb termetű az előző 
alfajnál. A búb gyenge, előrehajló, alig kiemelkedő. A teknők majdnem 
egyenlő oldalúak, zárszerkezetük finom. A faj hasonlít az előbbi alfajhoz, 
de kisebb termetével és finomabb búbjával eltér tőle. A délorosz alsó
szarmatából, hazánkban a cserháthegységi (Kozárd) előfordulásból ismert.

Mactra bulgarica crassieolis Sinzow 
(XVII. tábla. 7 -1 3 )

1935. Mactra crassieolis S inz . — 78, p. 60, VII. t. 8 — 11. á.
1944. Mactra crassieolis S in z . — 155, p. 152, XI. t. 27—28. á.

Vastagfalú, háromszög alakú, domború teknők. A búb erős, felmaga
sodó, a hátsó perem felé húzódó él jól fejlett. A fogazat vastag, durva. 
A típusos alfajtól abban különbözik, hogy a búb nem annyira magas, a 
peremek kevésbé csapottak, mind az első, mind a hátsó perem oldalt 
kiugró, a zárszerkezet sem annyira durva. Átmenetet alkot a típusos alfaj 
felé, így a szétválasztás nehéz, éppen ezért nem indokolt külön fajként való 
kiemelése. A szovjet felső-szarmata képződményekre jellemző. Románia 
területén is előfordul, a Bécsi-medencéből eddig nem ismert. Hazai elő
fordulása jelenlegi ismereteink szerint Hidas.

Mactra bulgarica bisocensis Simionescu—Barbu 
(XVII. tábla 3 -6 )

1944. Mactra bulgarica var. bisocensis n. var. S i m io n e s c u — B a r b u  — 155, p. 151, 
XI. t. 2 2 -2 4 , 29. á.

Az előző alfajtól abban tér el, hogy a búb nem annyira magas és fejlett, 
a zárszerkezet is gyengébb. Fő jellege, hogy a kerek mellső perem szélesebb, 
mint a lecsapott hátsó perem. E példányok ugyancsak Hidasról származnak, 
de a Cserhátból is került elő egy-két ide sorolható alak.

Ezen utóbbi faj, illetve alfajai a délorosz kifejlődésben a felső-szarma
tából ismertek. Hazai előfordulásukban viszont a faunatársaság (Mohren- 
sternia, Ervilia) nem azonos a kerzoni alemeletével. Éppen ezért kétségbe 
vonható a fenti alakok azonossága a Mactra bulgaricá-val, noha alakilag 
csak ide sorolhatók. Fennállhat az azonosság abban az esetben, ha feltéte
lezzük, hogy a Mactra bulgarica faj nálunk már az idősebb szarmatában 
fellépett, és innen vándorolt volna kelet felé. Ez a feltevés nem lehetetlen 
ugyan, de nem is igazolható, és valószínűsége sem nagy. Sajnos a szarmata 
Mactra-félék változatképzését nem ismerjük, így kénytelenek vagyunk 
fenti alakjaikat, talán meggyőződésünk ellenére is, egyedül az alaki hason
lóság alapján, a Mactra bulgarica fajhoz sorolni.
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Família: DONACIDAE 

Genus: DONAX L inné 1758
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Ez a nemzetség kevésbé gyakori a szarmata képződményekben. Hazai 
példák alapján kevés előfordulási helyén viszonylag nagy számban talál
ható.

Donax (fentiger E ichwald 
(XVIII. tábla 1 -1 2 )

1853. Donax dentiger Eichw. — 30, p. 122, VI. t. 3. á.
1935. Donax dentiger E ichw. — 78, p. 32, II. t. 11—15. á.
1936. Donax dentiger Eichw. — 35, p. 55, 9. t. 12 — 13. á.
1940. Donax dentiger E ichw. — 155, p. 143, VIII. t. 27. á.
1954. Donax dentiger E ichw. — 118, p. 92, 11. t. 26, 30. á.

A teknők háromszög alakúak, egyenlőtlen oldalúak. A búb kissé hátra
tolódott, az előtte levő rész megnyúlt. A búbtól éles él húzódik az alsó és 
hátsó perem találkozásáig; ez az él még jobban kidomborítja a teknők 
háromszög alakját, a mögötte levő rész meredek. A teknő külső rétege 
alatt sugaras-bordás díszítés van, mely átüt a vékony rétegen és mégj ób
ban látható, ha ez utóbbi már lekopott. A záros perem keskeny. A búb 
alatt és mögött mindkét te lmon fülecskeszerű ligamentum lemez található. 
Az alsó perem belül fogazott, egy-egy fog a külső, felszín alatti bordák 
folytatása. Nevezett faj igen hasonlít a Donax lucidus-hoz, de egyenlőtlen 
oldalúbb, és a külső felszínen végighúzódó él is jóval kifejezettebb, az él 
mögötti rész meredekebb. Kolesznyikov szerint a Donax dentiger és luci
dus fajokat átmenetek kötik össze. A hazai anyagban fent nevezett faj 
könnyen körülhatárolható volt, átmeneti alak nem került elő. Uny község
nél (Budapest környéke) nagy tömegben fordul elő laza kötésű, meszes 
kifejlődésben. A cserháthegységi Kozárd község mellett homokos és 
tufitos képződményben is igen gyakori. Kolesznyikov szerint egyformán 
megtalálható az alsó- és középső-szarmatában.

B oda (18), V e n d e l  (206), V itális (213) említi Sopronból; Mez nerics  (102) 
Unyról; B okor (21) Kozárdról.

Família: PSAMMOBIIDAE

Genus: PSAMMOBIA Lamarck 1818

Ez a nemzetség kimondottan reliktum. Igen ritka. A szarmata kép
ződményekben kisebb termetű, mint az idősebb miocén képződményekben. 
A Szovjetunió és Románia szarmatájából nem ismert.
3* —  15
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Psammobia labordei sarmatica Papp 
(XVIII. tábla 1 3 -15)

1954. Psammobia labordei sarmatica n. ssp. Papp — 118, p. 93, 12. t. 13. á.

Egyetlen töredékes darab került elő Várpalota közeléből cerithiumos 
agyagból. A példány teljesen megfelel Papp ábrázolásának, de kb. félakkora. 
A külső ligamentumtartó a búb mögött elnyúlt háromszög alakú lemez, a 
belső ligamentumot pedig kampószerű képződmény tartja. Mint új alfaj 
pusztán annyiban állja meg a helyét, hogy kisebb termetű a tortónai 
alakoknál.

Família: SEMELIDAE 

Genus: ABRA Leach (Lamarck) 1818

Az Ábra nemzetség — ismertebb nevén Syndosmya vagy Syndesmya — 
tengeri maradványalak, bár a szarmata képződményekben néhol elég nagy 
tömegben lép fel. Csak az alant ismertetett fajjal képviselt nemcsak hazánk, 
hanem Európa szarmatájából is.

Ábra reflexa  E ichwald 
(XIX. tábla 1 -6 )

1935. Syndesmya reflexa E ich w . — 78, p. 30, II. t. 5 — 10. á.
1936. Syndesmya reflexa E ich w . — 35, p. 44, 8. t. 3 — 4. á.
1954. Syndosmya reflexa E ich w . — 118, p. 94. 15. t. 17 — 18. á.

Vékony teknőjű alak. A búb kicsi. A mellső perem lekerekített, a hátsó 
tompa csúcsban húzódik ki. A külső felszínen finom növekedési vonalak 
vannak. A búbtól gyenge él húzódik a hátsó perem felé. A zárban a belső 
ligamentum-tartó hátrafelé húzódik a fogak mögött, a külső ligamentum
tartó háromszög alakú íülecske a búb mögött. A faj egyöntetű, változatai 
nincsenek, az irodalomban közölt ábrák is egyöntetűek. K olesznyikov 
szerint alsó-szarmata és az alsó—középső-szarmata átmeneti képződmé
nyekből ismert. Hazánkban igen gyakori Kozárdon (Cserháthegység) laza 
homokban, valamint kissé márgás agyagban. A faj azonos F uchs Syndosmya 
sarmatica fajával.

S chmidt  E. R. (140) említi Budapestről; S chréter  (148) a debreceni mély
fúrásból; L iffa  (94) Zsujtáról; B alogh — Szebf.n y i  (5) Pálházáról.

Familia: SOLEMDAE 

Genus: SOLEN Linné 1758

A Solen ugyancsak a tengeri fauna képviselője. Nem mondható ritka 
nemzetségnek.
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Solen subfragilis (Eichwald) M. Hörnes 
(XVIII. tábla 16-18)

1856. Solen subfragilis Eichwald — 63, p. 14, 1. t. 12 — 13. á.
1935. Solen subfragilis M. H örnes — 78, p. 124, XIX. t. 1 —2. á.
1936. Solen subfragilis E ichwald — 35, p. 12, 2. t. 3. á.
1940. Solen subfragilis Eichw. — 155, p. 183, VIII. t. 19—21. á.
1954. Solen subfragilis E ichw. — 118, p. 95, 12. t. 16. á.

Erősen megnyúlt alak, a felső és alsó perem párhuzamos egymással. 
Búb tulajdonképpen nincs, a zárszerkezet a ferdén levágott mellső perem 
közelében helyezkedik el. A teknő külső felületén a növekedési vonalak jól 
láthatók. Papp szerint a nagyobb termetű középső-miocén Solen vaginából 
vezethető le. Hazánkban előfordul agyagos és meszes kifejlődésben. Külö
nösen gyakori Perbálon laza mészkőben, ahol 5 cm hosszú példányai 
találhatók. A bemutatott példány kissé eltér a típustól, mert jóval szélesebb 
(a hosszúság és szélesség aránya 3,8 az általános 4,5 helyett). Kolesznyikqv 
szerint a délorosz alsó- és középső-szarmatából ismert.

Vendel (206) és Vitális (213) említi Sopronból; Kókay (85) Várpalotáról^ 
Sándor I. (135) Galgagyörkről.

G a s t r o p o d a
Az édes, erősen csökkent sótartalmú vízben élő fajok száma, vala

mint példányszáma is nagy.
Hazai előfordulásainkban összesen 18 nemzetség szerepel 40 fajjal, 

a délorosz szarmatában 13 genus 155 fajjal, a romániaiban 19 nem és 178 
faj, míg a Bécsi-medencében 18 genus 45 fajjal. Ha az egyes medencék
ben a kagyló- és csigafajok számát összehasonlítjuk, akkor azt a meg
lepő arányt kapjuk, hogy a csigafajok száma a román és délorosz szar
matában 3—4-szerese a Magyar- és Bécsi-medence fajainak. Mint láttuk, 
a kagylóknál a Cardium szerepelt legnagyobb fajszámmal hazánkban is, 
külföldön is, ugyanakkor a csigák közül, hasonló összhangban külfölddel, 
a Trochus-f élek találhatók legnagyobb fajszámmal, majd a Buccinum-  
és Cerithium-félék. Míg a kagylóknál a Cardium csak fajszámban, egyed- 
számban a Tapes volt a legnagyobb mennyiségben, a csigák közül a leg
nagyobb fajszámú Troc/zus-félék mellett a Cerithium-félék szerepelnek 
a legnagyobb egyedszámban. Majdnem minden szarmata képződményben 
megtalálható a Cerithium-íélék valamelyik faja. Egyes előfordulásokban 
pedig szinte kőzetalkotó. Ezeken kívül helyenként a Buccinum- és Mohren- 
sternia-félék is nagy mennyiségben lépnek fel.

A Gastropoda osztályból kimondott törtön reliktum-fajok: Ringicula 
auriculata Men ., Mitrella scripta (Bell.), Natica catena Costa, Nassa pupae-  
formis H. et Au., Nassa ternodosa (Hilb.). Ezen fajok, mint a kagylók 
reliktum-fajai is, apróbb termetüek. Míg a maradvány fajoknál az emlí
te tt jelenségekkel találkozunk, addig a reliktum nemzetségek egyes, csak 
a szarmatában fellépő fajai óriástermetűek ugyanazon nemzetség mediterrán 
fajaihoz képest. Ügy látszik, hogy itt érték el virágzásuk tetőpontját.
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Família: ACMAEIDAE 

Genus: ACMAEA E schholtz 1830

(38)

Ez a nemzetség szórványosan fordul elő, az alábbi fajjal képviselt.

Acmaea soceni J ekelius 
(XIX. tábla 7 -1 0 )

1944. Acmaea soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 42, 2. t. 1—6. á.
1954. Acmaea soceni Jekelius — 118, p. 9, 4. t. 1—2. á.

Apró termetű 1—1,5 mm nagyságú, sisak alakú faj. Keresztmetszete 
megnyúlt ovális. A csúcs nem mindig középen van, néha eltolódott, és 
kissé visszahajlik. A növekedési vonalak a bázissal párhuzamosak, gyak
ran a csúcsból kiinduló sugaras díszítés is megfigyelhető. Ecseg község 
(Cserhát hg.) mellől ismert nagyobb példányszámban.

Família: TROCHIDAE

A legújabb rendszertani munkákban a Trochidae családon belül 
külön alcsaládot, illetve nemzetséget alkotnak a Gibbula-, Calliostoma- és 
Troc/ms-félék. A Trochidae család szarmata képviselőit eddig a Trochus 
nemzetségben ismertük, azonban legújabb rendszertani helyzetük a Gibbula 
és Calliostoma nemzetségbe sorolja őket.

Genus: CALLIOSTOMA Swainson 1840

A Troc/ms-félék családjából ez a legtöbb fajt számláló nemzetség a 
szarmatában. Rendszerint megnyúlt típusok. A szájnyílás lekerekített 
négyszög alakú, az utolsó kanyarulat alul jobban kidomborodó, mint 
a Trochus nemzetségnél, pereme éles.

Calliostoma podolicum (Dubois)
(XIX. tábla 11-14)

1853. Trochus podolicus D ub . -  30 p. 219, IX. t. 7. á.
1935. Trochus podolicoformis n. sp. K olesnikov -  78, p l 66, XXII. t. 1 - 2 .  a.
1936. Calliostoma podolicum D ub . — 35, p. ol3, X X X Ii. t. 18 21. a.
1940. Trochus podolicus Dub . — 155, p. 14, IV. t. 1 —3. a.
1944. Calliostoma podolicum Dub -  75, p. 45, 3. i. 1 -6 .  a.
1954. Calliostoma podolicoformis Kol. — 118, p. 17, 2. t. о —1/, 1У—21. a.

A laposabb, lépcsős spírájú alakoktól a karcsúbb, egyenesvonalú 
alakokig minden átmenet megtalálható. A díszítést három széles, tompa, 
spirális borda adja, melyek néha csomókra bomlanak. A növekedési vona
lak erősek, ferde irányú sávozottságot hoznak létre a kanyarulatokon. 
Az utolsó kanyarulat alja spirális bordákkal díszített.
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A faj változósága annyira erős, hogy pontosan azonosítható ábrák
kal alig találkozunk, és talán éppen emiatt szedték szét annyira a fajt. 
Az összevonást megnehezíti az a körülmény, hogy a jellegek erősen variál
nak az egyéneken. Gyakorlati rétegtani szempontból a széttagolás nem 
indokolt, pusztán tudományos szempontból történő aprólékos széttagolása 
pedig majdnem egyedekre menő szétválasztásig haladhat, ami nem 
célszerű. Ezen fajba sorolhatók be, mint szinonimák: a Trochus sulcatopo- 
dolicus Köles. (78, p. 169, X X III. t. 3—6. á.), Trochus insperatus Köles. 
(78, p. 170, X X III. t. 7—9. á.), Trochus beaumonti d 'Orb. (78, p. 168, 
X X III. t. 10—11. á.). Kolesznyikov az alsó-szarmatából említi e fajt. 
A Bécsi-medencéből ismert példányok a szarmata magasabb szintjéből 
származnak. Hazánkban jóformán egyetlen tömeges előfordulása van 
Perbál környékén bryozoás-szerpulás kifejlődéssel kapcsolatban meszes
homokos képződményekben, valamint oolitos mészkövekben.

B öckh (22) említi Pécsről; Strausz (171) Pécsváradról és a délnyugat-dunántúli 
fúrásokból; V itális (213) Sopronból; J askó (67) Csabdiról, Mányról és Perbálról; 
S chmidt  E. R. (140) Budapestről.

Calliostoma poppelacki (Partsch)
(XX. tábla 1 -1 7 )

1856. Trochus poppelacki Partsch — 63, p. 449, 45. t. 3. á.
1940. Trochus poppelacki P artsch — 155, p. 56, V. t. 72. á.
1954. Calliostoma poppelacki P artsch — 118, p. 16, 2. t. 2 —4. á.

Hegyes spírájú, kúp alakú példányok. A kanyarulatok kissé lépcső- 
szerűen emelkednek, lekerekítettek, rajtuk rendszerint 4 éles, keskeny, 
spirális borda jelenik meg (a negyedik a kanyarulat alsó peremén). E bor
dák jól fejlettek, néha finomabb bordák is jelennek meg köztük. A növe
kedési vonalak jól láthatók. Néha sötétebb színes sávok díszítik, melyek 
a kanyarulatokra nagyjából merőlegesek.

Igen hasonlít az előző fajhoz, attól a hegyesebb spíra, a viszonylag 
kisebb termet és a keskenyebb, de kiemelkedőbb spirális bordák külön
böztetik meg.

Simionescu — Barbu (155) V. tábláján szereplő Trochus trilineatus 
(13—14 ábra), T. kolesnikovi (37—38. ábra), valamint J ekelius (75) 
4. tábla 6—10. ábráján bemutatott Calliostoma soceni n. sp. egész közeli 
hasonlóságot m utat a C. poppelacki\&\, erre utóbbi szerző is céloz. Nagy 
mennyiségben került elő Várpalota mellől agyagos kifejlődésből.

Embrionális és fiatal példányai az előző fajjal teljesen azonosak.
B öckh (22) említi Pécsről; V e n d e l  (206) és V itális (213) Sopronból; K ókay  (85) 

Várpalotáról; J askó (67) Gyermelyről.

Calliostoma anceps anceps (Eichwald)
(XX. tábla 18)

1853. Trochus anceps E ichwald  — 30, p. 221, IX. t. 8. á.
1935. Trochus anceps E ichwald — 78, p. 165, XXII. t. 31—33. á.
1940. Trochus anceps E ichwald  — 155, p. 38, V. t. 17 — 19. á.
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Tornyos alak. A kezdő kanyarulatok 2—9 spirális bordával díszí
tettek. A kanyarulatok oldalvonala enyhén hajló S alak, és alsó részén 
éles karimával ellátott. A fiatalabb kanyarulatok gyakran eltakarják az 
idősebb kanyarulatok alsó élét.

Kolesznyikov szerint a faj a délorosz középső-szarmatára jellemző.
S trausz (176) említi Karádról és K óka y  (85) Várpalotáról.

Calliostoma anceps joanneum (Hilber)
(XX. tábla 19 -2 4 )

1897. Trochus anceps var. Joanneus var. nova H ilb er  — 57, p. 193, 1. t. 4 — 5. á.

A típusos alfajnál alacsonyabb, szélesebb termetű. A kanyarulatok 
domborúak, S alakban íveltek. A fiatalabb kanyarulatok gyakran nem 
nőnek fel az idősebbekre, úgyhogy az előző kanyarulat alján levő él jól 
látható. A kanyarulatokon, különösen azok felső felében finom spirális 
bordák figyelhetők meg.

Hazai előfordulás a Cserhátból ismert.

Calliostoma guttenbergi (Hilber)
(XXI. tábla 1 -6 )

1897. Trochus guttenbergi nov. sp. H ilber — 57, p. 194, 1. t. 7 — 8. á.
1954. Calliostoma guttenbergi H il b . — 118, p. 13, 1. t. 23 — 25. á.

A lépcsősen tornyos alak elég vastag falú. A kanyarulatok gyengén 
domborúak, az idősebbeket annyira átkarolják, hogy a kevésbé erős él 
nem látszik, csak az első kanyarulaton. Öt-hét kanyarulata van. A száj
nyílás erősen lekerekített négyszög, a külső ajak alsó részén hegyes. A ka
nyarulatokon hat-hét hosszanti irányú finom mélyedés húzódik végig, 
melyek közei gyakran színezettek, így szalagszerű díszítés alakul ki.

H ilber ábrázolása nem pontosan azonosítható a hazai példányokkal, 
de leírása és Papp A. alakjainak segítségével csak ebbe a fajba sorolhatók. 
A Cserhátban nem éppen ritka faj.

Calliostoma politioanei J ekelius 
(XXI. tábla 23)

1944. Calliostoma politioanei n. sp. J e k e l iu s  — 75, p. 47, 4. t. 1 —4. á.

Erősen karcsú alak, lépcsős spírával, domború kanyarulatokkal, 
melyeken erős spirális vonalak húzódnak végig, ezeket pedig a jól fej
lett növekedési vonalak keresztezik. A bázison a spirális díszítés szintén 
megjelenik. A bemutatott példányok díszítés szempontjából J ekelius 
(75) 4. ábrájához hasonlítanak és átmenetnek látszanak termet, vala
mint díszítés szempontjából a Calliostoma soceni és politioanei közt. Hazánk
ból kevés példányban a Cserháthegységből ismert.
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C alliostom a styriacum  (Hilber)
(XXL tábla 13-20)

1897. Phasianella styriaca n. sp. H ilb er  — 57, p. 192, 1 —3. á.
1954. Calliostoma styriaca H ilb er  — 118, p. 15, 1. t. 26—27. á.

Négy-hat kanyarulatból álló kúpos, hegyes típus. A spíra oldalvonala 
majdnem egyenes. Az utolsó kanyarulat kissé kiugró, a szájnyílás lekerekí
te tt négyszög. A Cserhátból került elő, kevés példányban.

C alliostom a m arg in atu m  (Eichwald)
(XXI. tábla 2 1 -22)

1853. Trochus marginatus Eichw. — 30, p. 225, IX. t. 13. á.
1936. Calliostoma marginata E ich w . — 35, p. 505, XXXI. t. 25 — 26. á.

Széles, kúp alakú spíra, a kanyarulatok erősen kiugrók. A szájnyílás 
a belső ajaknál és alsó részén erősen kerek, a külső ajak egyenes vonalú, 
és szögben érintkezik az alsó peremmel. A kanyarulatokon hét-nyolc 
spirális borda húzódik végig, melyek a növekedési vonalak irányában 
haladó harántbordákkal kereszteződnek, miáltal hálószerű díszítés ala
kul ki. Az első két kanyarulat teljesen sima, a csúcs tompa. Ezen hazánk
ban ritka faj bemutatott példányai a Cserháthegységből származnak.

C alliostom a podolicow oronzow i (Sinzow)
(XXI. tábla 24)

1935. Trochus podolicoworonzowi S inz . — 78, p. 173, XXIII. t. 17 — 19. á.

Tornyos alak, a spíra oldalvonala homorúnak mondható. A kanyaru
latok gyorsan szélesednek, a fiatalabbak alsó varratvonalán finom cso
mók jelenhetnek meg, melyek színezettek, így még jobban kiemelkednek. 
A szájnyílás a külső ajaknál (kb. az utolsó kanyarulat közepén) szögben 
húzódik ki. Ez a szög tulajdonképpen a külső éllel van kapcsolatban. 
Köldök nincs. Ritka faj, bemutatott példánya a Cserháthegységből szár
mazik. Kolesznyikov szerint középső-szarmata.

C alliostom a orb ignyan u m  m oesiaeen se  J ekelius 
(XXI. tábla 7 -8 )

1944. Calliostoma moesiaeense n. sp. J e k e l iu s  — 75, p. 46, 3. t. 7 — 12. á.

Tornyos, kúpos alak. A spíra oldalvonala lépcsős, az idősebb kanya
rulatok kissé domborúak. A kanyarulatokon négy-öt spirális szalag húzó
dik végig, melyek enyhén kiemelkednek. A szájnyílás lekerekített négyszög. 
A faj közelállónak látszik a Calliostoma orbignyanum praeforme alfajhoz, 
valamint E ichwald (30) Trochus affinis fajához, csak nincs köldöke. 
A Cserháthegységből ismert.

Papp szerint a Calliostoma orbignyanum alfaja. A hasonlóság m iatt 
alfajként való beosztását helyesnek véljük.
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C alliostom a orbignyanum  praeform e Papp

(XXL tábla 9 -1 2 )
1954. Calliostoma orbignyanus praeformis n. sp. P app  — 118, p. 13, 1. t. 28—32. á.

Karcsú, tornyos típus. A spíra oldalvonala gyengén domború, hasonló
képpen a kanyarulatoké is, melyeken finom spirális díszítés vonul végig. 
A szájnyílás széles, lekerekített. A Cserháthegységből ismert.

C alliostom a orbignyanum  gracilitestum  Papp

(XXI. tábla 25)
1954. Calliostoma orbignyanus gracilitesta n. ssp. P app  — 118, p. 14, 1. t. 5. á.

Kistermetű, karcsú alak. A kanyarulatok gyengén domborúak, 
simák, színezettek lehetnek, ritka, világos harántcsíkokkal. Kevés pél
dányban a Cserháthegységből ismert.

C alliostom a papilla (Eichwald)
(XXII. tábla 1 -2 )

1853. Trochus papilla E ic h w . — 80, p. 232, 455, IX. t. 22. á.
1856. Trochus papilla E ich w . — 63, p. 457, 45. t. 13. á.
1935. Trochus papilla E ic h w . — 78, p. 177, XXIV. t. 1 —3. á.

Széles, kúpos termet. A kanyarulatok oldalvonala S alakban ívelt,
alsó részük éles peremmel ellátott, melyet a fiatalabb kanyarulatok kissé 
elfedhetnek. A szájnyílás torz négyszög. A bemutatott kőbelek a sop
roni szarmatából ismertek. K olesznyikov a délorosz középső-szarmatából 
említi.

V e n d e l  (206) Sopronból; B okor (20) Pátyról; S chafarzik  (136) Budapestről 
ismerteti.

C alliostom a an gu latu m  (Eichwald)
(XXII. tábla 3)

1856. Trochus angulatus E ic h w . — 30, p. 228, IX. t. 17. á.
1935. Trochus angulatus E ich w . — 78, p. 144, XX. t. 10 — 14. á.

Viszonylag magas termet. A negyedik kanyarulat széles. A fiatalabb 
kanyarulatok erősen domborúak. A kanyarulatokon finom, de jól látható 
nagyszámú spirális vonal húzódik végig. Köldök alig van.

Strausz  (176) említi a karádi mélyfúrásból: S chréter  (144) a szigligeti tufa- 
zárványokból; Mez nerics  (102) Unyról; Sán do r  I. (135) Bujákról; B okor (21) 
Kozárdról.
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C alliostom a an gu latu m  sp irocarinatum  (Papp)
(XXII. tábla 4 - 5 )

1954. Gibbula angulata spirocarinata n. ssp. P app  — 118, p. 11, 1. t. 9 — 13. á.

Aprótermetü, széles alak. A kanyarulatok laposak, gyorsan növeked
nek, rajtuk több, viszonylag jól látható finom spirális borda húzódik végig, 
melyek a fiatalokon eltűnnek. A negyedik kanyarulat erősen kiszélesedik, 
és nagyobb, mint a spíra. A szájnyílás lekerekített négyszög. Az utolsó 
kanyarulat alján az él erős. A kanyarulatok felső pereme lapos, ugyancsak 
spirális bordákkal díszített, oldalvonaluk gyengén domború. A hazai 
szarmatában nem gyakori alak, a Cserháthegységből ismert.

Genus: GIBBULA Risso 1826

A ház rendszerint alacsony spírájú. Az utolsó kanyarulat általában 
nagy, magasabb, mint a spíra.

A nemzetség fajszámra szegényebb, egyedszámban viszont gazda
gabbnak mondható a hazai szarmata képződményekben.

G ibbula b ian gu lata  (Eichwald)
(XXII. tábla 6 -7 )

1856. Trochus biangulatus E ich w . — 30, p. 226, IX. t. 20. á.
1936. Gibbula biangulata E ichw. — 35, p. 486, XXX. t. 20. á.

Lépcsős, alacsony spirájú alak. A szájnyílás nagy, lekerekített négy
szög. A kanyarulatok szögletesek, számuk négy-öt, alsó és felső peremük 
erősen megvastagodott, oldalvonaluk homorú. Az alsó és felső spirális 
bordán kívül három-négy finomabb ránc húzódik, melyek megtalálhatók 
a kanyarulatok felső részén is. Ezeken kívül a növekedési vonalakkal 
párhuzamos, de náluk erősebb vonalazottság jelenik meg, különösen erős 
a kanyarulatok felső részén. Ezáltal recés, hálózatos díszítés jön létre. 
Ritka faj, a Cserhátból több példányban került elő.

Gibbula h oern esi J ekelius
(XXII. tábla 8 -2 2 ;  XXIII. tábla 1 -2 )

1856. Trochus pictus E ic h w . — 63, p. 456. 45. t. 10 — 12. á.
1935. Trochus pictus E ic h w . — 78, p. 193, XXV. t. 26, 28. á.
1944. Gibbula hoernesi n. nőm. (in litt.) J e k e l iu s  — 75, p. 44.
1954. Gibbula hoernesi J e k e l iu s  — 118, p. 11, 1. t. 7 — 8, 14 — 22. á.

Viszonylag sok kanyarulatból álló faj. Az embrionális kanyarulatok 
száma három-négy, melyek egészen lassan növekednek, és a ház finom, 
hegyes csúcsát alkotják. Az utána következő két-három kanyarulat hir
telen nagyobbodik, és az utolsó kb. egyenlő magasságú a spírával. A kanya
rulatok lépcsőzetesen épülnek fel, oldalvonaluk domború, felső peremük 
egyenes, és rajta mindig jól látható szalagszerű spirális díszítés fut végig.
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Ez utóbbi egész finoman látható az oldalakon is, de néha el is tűnik. A száj
nyílás lekerekített négyszög. A köldök zárt, a megvastagodott belső ajak 
lefedi. A felület gyakran sakktáblaszerűen elhelyezett téglalap alakú, 
színes négyszögekkel díszített. Magasságban a faj változatos, összefüggő 
sor állítható ki a széles típusoktól a karcsú alakokig.

Ezt a fajt J ekelius (75) állította fel. Ugyanis az E ichwald által leírt, 
valamint Simionescu—Barbu (155) által is bemutatott Trochus pictus 
köldöke nyitott. Ezeket az általa leírt Timisia nemzetségbe sorolta. Ezen 
utóbbi nemzetségnél azonban szerinte a köldök lehet nyitott és zárt is, 
tehát ez nem határozott nemzetség-jelleg, éppen ezért nem indokolt a 
Trochus pidust új nemzetségbe sorolni, annál is inkább, mert a többi jelleg 
megegyezik a Hörnes által bemutatott alakokkal. Ezek szerint a Trochus 
pictus megmaradhat a Gibbula nemzetségen belül, mint Gibbula pida  faj, 
de vele egyenrangú faj a zárt köldökű Gibbula hoernesi.

Valószínűleg a Gibbula pida  E ichw. faj on belül helyezkedik el a Trochus 
pseudorollandianus K ol. és a Tr. chersonensis Barb. (155) is mint alfajok.

A G. hoernesi J ek . tehát azonos a hazai és Bécsi-medence szarmatájá
ból eddig Trochus pictus, illetve Gibbula pida  néven ismert fajjal. Ezen 
alakoknak J ekelius által adományozott új fajneve: hoernesi — elfogad
ható, amennyiben zárt köldökűek, és így eltérnek az E ichwald által leírt 
Trochus pictus nyitott köldökü fajtól.

A fenti faj a hazai szarmata képződményekben nem ritka. Várpalota 
mellől igen nagy számban került elő.

B öckh (22) említi Pécsről; Strausz  Pécsváradról (171) és a karádi mélyfúrás
ból (176); B oda  (16), V e n d e l  (206), V itális (213) Sopronból; S chréter  (144) 
Halápról, Vérkutról, Sághipusztáról és a tihanyi bazalttufazárványokból; Meznerics  
(102) Unyról és Tinnyéről; J askó a felcsuti völgyből (66), valamint Mányról (67).

Gibbula balatro (Eichwald)
(XXIII. tábla 3 - 5 )

1853. Trochus balatro E ichwald  — 30, p. 238, IX. t. 27. á.
1928. Gibbula balatro E ic h w . — 35, p. 495, XXX. t. 27 — 28. á.

Alacsony termetű. Öt kanyarulatból áll, rajtuk sűrű, jól látható 
hosszanti díszítéssel. A csúcs elég tompa. A kanyarulatok oldalvonala 
domború, az utolsó kanyarulat magasabb, mint a spíra. A Cserhátból 
ismert, ritka faj.

Familia: R ISSO ID A E  

Genus: RISSOA Desmarest 1814 
Subgenus: M ohrenstern ia

Papp A. (118) szerint a Mohrensterniáк tulajdonképpen az idősebb 
miocén Rissoa-iélék leszármazottjai és a Mohrensternia elnevezés csak a 
szarmata képződményekben előforduló alakokra vonatkozik, melyeknél a
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külső ajak nem vastagodott meg, mint a Rissoáknál. Tekintettel a két 
nemzetség erős hasonlóságára,valamint származási kapcsolatára, Sen es  J. 
(152) felfogását fogadjuk el, miszerint a Mohrensternia alnemzetsége a 
Rissoa genusnak és nem önálló nemzetség. A nemzetség a szarmatában 
nem lép fel gyakran, viszont megjelenése rendszerint tömeges, úgyhogy 
mohrensterniás fáciesről is beszélhetünk. A Bécsi-medencében és Délszlo- 
vákiában is egy-egy előfordulásban nagy mennyiségben találhatók. 
A hazai előfordulásokban meszes, agyagos és homokos kifejlődésekből 
ismert.

Az irodalom tanúsága, és a rendelkezésre álló anyagon végzett meg
figyelések szerint is tulajdonképpen két alaptípus van: a Mohrensternia 
inftata és angulata. Előbbi faj széles termetű, a kanyarulatok gyorsan 
növekednek, míg az utóbbi hosszú, megnyúlt típus. E két típus közt átme
netek vannak, melyek a bordázottság megjelenésében, erősségében (hiá
nyozhatnak is), a spíra felépítésében, a kanyarulatok alakjában és a 
termet szélességében jutnak kifejezésre. A szétválasztás — ahogyan Papp 
is megjegyzi — mesterséges.

R isso a  (M ohrensternia) in fla ta  in fla ta  Andrzejowsky 
(XXIII. tábla 6 -1 1 )

1853. Rissoa turricula E icitwald — 30, p. 267, X. t. 9. á.
1856. Rissoa inflata Andr . — 63, p. 576, 48. t. 22/b. á.
1935. Mohrensternia inflata Andr . — 78, p. 211, XXVII. t. 3 — 6. á.
1936. Mohrensternia inflata Andr . — 35, p. 387, XXIII. t. 7. á.
1940. Mohrensternia inflata Andr . — 155, p. 72, VI. t. 18. á.
1944. Mohrensternia inflata Andr. — 75, p. 69, 14, t. 16 — 18. á.
1954. Mohrensternia inflata Andr . — 118, p. 34, 5. t. 12 — 17. á.
1954. Rissoa (Mohrensternia) inflata Andr . — 152, p. 209, XXVI. t. 1 —2. á: 

XXX. t. 1 -4 .  á.

Viszonylag vékonyvázú, tornyos felépítésű. A faj jellemzője, hogy 
széles típusú, az utolsó kanyarulat rendszerint erősen kiszélesedik, a spíra 
hegyes. A kanyarulatokon viszonylag nem nagy számú hajlott haránt
borda fejlődik ki, oldalvonaluk domború. A szájnyílás ovális, a belső ajak 
kissé megvastagodott. Ismert Budapest környékéről és nagyobb mennyi
ségben a Cserhátból, valamint Hidasról.

Strausz (171) említi Pécsváradról; Schréter (144) Vérkútról és a balaton- 
földvári fúrólyukból, valamint a vilypusztai fúrásból (150); Kókay (85) Vár
palotáról; Meznerics (102) Unyról; Jaskó (67) Gyermelyről; Halaváts (51) 
Budapestről.

Rissoa (Mohrensternia) inflata sarmatica F riedberg 
(XXIII. tábla 1 2 -14)

1936. Mohrensternia sarmatica n. sp. Friedberg — 35, p. 389, XXIII. t. 8 — 10. á* 
1944. Mohrensternia sarmatica Friedb. — 75, p. 70, Í5. t. 1 —3. á.
1954. Rissoa (Mohrensternia) sarmatica Friedb. — 152, p. 200, XXV. t. 1 —2. á; 

XXVII. t. 1 7 -32 . á.
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Az alfaj annyiban hasonlít a típusos alfajhoz, hogy széles alak. A kanya
rulatok nem növekednek annyira gyorsan, az utolsó kanyarulat sem szélese
dik oly erősen, a kanyarulatok domborúbbak, a bordák kifejezettebbek. 
Ugyanakkor idesorolható néhány alak, ahol a bordák visszafejlődtek 
ugyan, de a spíra felépítése teljesen azonos. A sárréti medencéből ismert.

R issoa  (M ohrenstern ia) in fla ta  hydrobioides H ilber

(XXIII. tábla 1 5 -23)
1897. Mohrensternia hydrobioides H ilb er  — 57, p. 199, 12 — 14. á.
1954. Mohrensternia hydrobioides Hilber — 118, p. 35, 5. t. 22—23. á.
1954. Rissoa (Mohrensternia) hydrobioides H i l b . — 152, p. 216, XXVI. t. 14 — 15. á.

Ezen alfaj bordái gyengén, vagy csak a kezdő kanyarulatokon fejlőd
tek ki. A spíra felépítése — ahogyan H ilber is megjegyzi — hydrobia- 
szerű. Igen jól megegyezik H ilber 13, 14. ábrájával. A kanyarulatok oldal
vonala lapos, esetleg gyengén domború. A termet karcsúsága változhat a 
szélesebb típusok felé.

Strausz említi Pécsváradról (171) és Karádról (176); Kókay (85) Várpalotáról.

R issoa  (M ohrensternia) in fla ta  m u lticosta ta  Senes 
(XXIV. tábla 11 -12)

1954. Rissoa (Mohrensternia) multicostata nov. sp. Se n e s  — 152, p. 212, XXVI. t. 
3 - 4 .  á.

Széles típus, a kanyarulatok gyorsan növekednek, oldalvonaluk dom
ború, alakra nézve az inflata csoportba sorolható. Jellemzője a sűrű, sima 
bordázat. Az alfajon belül a termet szélességében bizonyos fokú ingadozá
sok vannak. Cserháthegységből ismert.

R issoa  (M ohrensternia) in fla ta  graecensis H ilber 
(XXIV. tábla 1 -1 0 )

1897. Mohrensternia Graecensis n. sp. H ilber  — 57, p. 202, 19. á.

Megnyúlt alak, 7—8 kanyarulatból áll. Az idősebb kanyarulatokon 
harántbordák vannak kifejlődve, mint a típusos alfajnál. Az utolsó, vala
mint az utolsó előtti kanyarulatok simák, illetve a fenti bordáknak csak 
kezdeményei vannak meg.

Termete és az idősebb kanyarulatok díszítése alapján a Mohrensternia 
inflata alfaja lehet csak, és nem önálló faj.

Az alfaj példányai Várpalota mellől kerültek elő Kókay (85) ún. 
mohrensterniás szintjéből. Érdekességük, hogy apró termetűek, kisebbek, 
mint H ilber példányai. Ezt a jelenséget talán a helyi adottságokkal 
magyar ázhat j uk.
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Rissoa (Mohrensternia) angulata angulata E ichwald 
(XXIV. tábla 12-16)

1853. Rissoa angulata Eichwald — 30, p. 268, X. t. 10. á.
1856. Rissoa angulata E ichw ald  — 63, p. 577, 48. t. 23/a. á.
1940. Mohrensternia angulata E ic h w . — 155, p. 71, VI. t. 16. á.
1944. Mohrensternia angulata Eichw. — 75, p. 71, 15. t. 7 — 8. á.
1954. Mohrensternia angulata E ic h w . — 118, p. 35, 5. t. 27. á.
1954. Rissoa (Mohrensternia) angulata E ich w . — 152, p. 204, XXVIII. t. 17 — 29. á.

Karcsú, megnyúlt alak. A kanyarulatok alakja hasonló az inflatohoz, 
de a spíra növekedése lassúbb, oldalvonala majdnem egyenes, az utolsú 
kanyarulat sem szélesedik ki olyan erősen, a bordák is kifejezettebbek. 
Természetesen az alfajon belül lehetnek a termetben szélességi ingadozások.

Strausz  említi (176) a karádi mélyfúrásból; Schréter  Vérkútról és Balaton- 
udvariról (144), valamint Füzérradványból és a vilypusztai fúrásokból (150);. 
K ókay  (85) Várpalotáról; Meznerics  (102) Unyról; Sándo r  I. (135) Bujákról.

Rissoa (Mohrensternia) angulata styriaca H ilber
(XXIV. tábla 17-21)

1897. Mohrensternia styriaca H il b e r  — 57, p. 202, 11. á.
1954. Mohrensternia styriaca H i l b . — 118, p. 36, 5. t. 24 — 26, 28 — 29. á.

Még karcsúbb és tornyosabb, mint a típusos alfaj. A bordák erősek, 
bár néha hiányozhatnak. A kanyarulatok középső része a legdomborúbb. 
Cserháthegységből ismert.

Familiar POTAMIWDAE

A szarmata Cerithium-Шок egy részét az újabb rendszertan ezen 
családba sorolja be, míg másik rész a Cerithiidae családban marad; de meg
jegyezzük, hogy ez a besorolás nem meggyőző. Ez a két család, illetve alant 
ismertetett nemzetségei és fajai igen gyakoriak a szarmata képződmények
ben, néha majdnem kőzetalkotók, és ezért nevezte Hörnes „ cerithiumos 
rétegek’’-nek a szarmata rétegeket. A szarmata Cerithium-, illetve Potamicles- 
félék három nemzetségbe és egy alnemzetségbe sorolhatók: Pirenella, 
Potamides (Potamididae család) és Cerithium, illetve ezen nemzetségen 
belül a Thericium ( — Pithocerithium =  Vulgocerithium) alnemzetségbe 
(Cerithiidae család). A Cerithium-Шок rendszertani besorolásában minden 
szerző más elvet vall és így helyzetük az irodalmi adatok alapján rendkívül 
változó. Különböző szerzők az egyes példányok jellegeit különbözőképpen 
értékelik, és tartják fontosnak, így minden szerzőnél jóformán más a nem
zetség és faji bélyeg. Ezért tartjuk fontosnak Strausz (175) tanulmányát, 
mert abban az anyag feldolgozása egységes szemlélet alapján történt. 
(Ha már úgyis mesterségesen húzunk határokat, az legalább azonos elvek 
alapján történjék.) A két család fentebb ismertetett nemzetségei és fajai 
elsősorban a meszes fáciesben gyakoriak és nagytömegűek hazánkban, de
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homokos, valamint agyagos képződményekben is megtalálhatók, a kőzet
tani kifejlődésre nem érzékenyek.

A Cerithium-félék tömeges fellépésénél azt az érdekes jelenséget figyel
tük  meg, hogy amikor jóformán kőzetalkotó mennyiségben lépnek fel, más 
nemzetség alig található, és ilyenkor rendszerint csak egy faj van képviselve 
(C. rubiginosum vagy pictum). Felvetődhet az a gondolat, hogy a Ceri- 
thiumok nagytömegű fellépése pusztán az összsótartalom csökkenésével 
van-e kapcsolatban. Ez utóbbit megcáfolni látszik az a tény, hogy a vár
palotai cerithiumos agyagban C. pidum  és a kisszámú C. palatinumon kívül 
Pleurotomáк is találhatók, melyek ellentmondanak az erős sótartalom
csökkenésnek. Ecsegen cerithiumos mészkőben (C. rubiginosum) pedig az 
ugyancsak mediterrán reliktum Murex nemzetség fordul elő. Lehetséges, 
hogy csak bizonyos sók hiánya, vagy éppen jelenléte teszi lehetővé a nagy
tömegű megjelenést. Hasonló jelenséget láthatunk a bádeni agyag pleuro- 
tomás fáciesénél, a hidasi turritellás agyagnál. Feltűnő az is, hogy bár a Ceri- 
thium-félék általában euryhalin típusok, a szarmatában a tortónai nagy
számú nemzetséggel szemben mindössze három van képviselve, és ezek 
közül csak a Pirenella található nagyobb fajszámban. Ez a jelenség is inkább 
csak egyes ionok hiányát jelezheti. Az irusos, valamint a mactrás rétegek 
is hasonló nemzetség- és fajszámcsökkenést, valamint nagy példányszámot 
mutatnak a névadó nemzetségből.

Genus: POTAMIDES Brongniart 1810

Potamides (Terebralia) bidentata lignitarum (Eichwald)
(XXIV. tábla 2 2 -2 6 )

1856. Cerithium Duboisi Horn. — 63, p. 399, 42. t. 4. á.
1950. Terebralia lignitarum E ic h w . — 27, p. 23, I. t. 18. á.
1954. Terebralia bidentata lignitarum Eichw. — 174, p. 17, I. t. 22. á.
1955. Terebralia bidentata lignitarum E ich w . — 175, p. 37, III. t. 25 — 26. á.

A típusos alfajtól abban tér el, hogy karcsúbb termetű, több kanyaru
latból áll és a spíra oldalvonala nem annyira domború. Mediterrán ősénél 
alacsonyabb, míg díszítése azonos, vagyis négy, esetleg öt spriális csomósor 
húzódik végig a kanyarulatokon. Az egymás alatt elhelyezkedő csomók 
gyönge, kissé hajló harántbordákat hozhatnak létre. A hazai szarmata pél
dányokon a varixok (a régi, duzzadt külső ajkak nyomai), — melyek két 
harántborda összenövésének is tekinthetők — hiányoznak, ritka esetben 
csak az idősebb kanyarulatokon jelenik meg egy-kettő. Hiányzik teljesen 
a külső ajak belső oldalán levő két dudor (bidens), valamint az orsón 
levő ránc.

Strausz a Terebralia bidentata alfajának veszi a lignitarumot. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy a faji besorolás jóformán szerzőnként változik.) A biden
tata faji jellege elsősorban a két „protuberancia” ( =  bidens), majd a ter
met, a varixok és az orsón levő ránc. Ezek az utóbbi jellegek azonban meg
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létükkel, vagy hiányukkal variálódnak. Ezért a mediterrán alakok elnevezé
sében is nagy a zűrzavar, még Strausz felfogása fogadható el a legjobban.

A szarmatából eddig leírt alakok a Cerithium menestrieri d’Orb. (78), 
Terebralia pauli R. Horn. (59) és Terebralia andrzejowskyi F riedb. (34) 
elnevezéseket kapták. Az előző két faj azonosnak vehető. Sok varix, és a 
két protuberancia is megtalálható rajtuk, míg F riedberg Terebralia andrze- 
jowskyi fajánál az orsón nincs ránc, nincs bidens és varix, viszont az utolsó 
kanyarulat kiugró.

Végeredményben vizsgálatainkból azt állapíthatjuk meg, hogy a 
Terebralia bidentata a felső-mediterrán képződményekben erősen variál, a 
szarmata alakoknál a változóságra való hajlam még nagyobb, és nincs 
különösebb értelme előfordulásonként új fajokat vagy alfajokat leírni, 
annál is inkább, minthogy Sieber vizsgálatai szerint a faj a helvéti emelet
ben a leggyakoribb, a tortónaiban igen ritka. A Bécsi-medence szarmatájá
ból nem ismert, egyéb szarmata előfordulásai is ritkák. Ennek következté
ben nem tételezhető fel, hogy a szarmata emeletben több alfajjal, vagy éppen 
fajjal szerepeljen gyér előfordulási helyein, mint a felső-mediterránban. 
Hazánkban a Cserháthegységben gyakori, de Budapest környékén (Uny) 
és Sopronban is előfordul.

Kókay (85) említi Várpalotáról; Meznerics (102) Unyról; Jaskó (67) Gyer- 
melyről és Mányról; Sándor I. (135) Bujákról; Bokor (21) Ecsegről és Kozárdról.

Genus: PIRENELLA Gray 1847

Pirenella disjuncta disjuncta (Sowerby)
(XXV. tábla 1 -6 )

1850. Cerithium connexum E ichwald — 30, p. 88, VII. t. 17. á.
1856. Cerithium disjunctum Sow. — 63, p. 406, 42. t. 10 — 11. á.
1935. Cerithium disjunctum Sow. — 78, p. 228, XXVIII. t. 33 — 34. á.
1940. Cerithium disjunctum Sow. — 155, p. 77, I. t. 9 — 12. á.
1944. Pirenella disjuncta Sow. — 75, p. 79, 20. t. 10 — 12. á.
1954. Pirenella disjuncta disjuncta Sow. — 118, p. 42, 7. t. 21—23. á.

Karcsú alak. A spíra oldalvonala egyenes, vagy esetleg gyengén 
domború. A kanyarulatokon három csomós, spirális borda húzódik végig 
(esetleg a kanyarulat alján a negyedik is megjelenik). A csomók egymás 
alatti elrendeződéséből bordák alakulnak ki. A szájnyílás kerek, ovális, 
alul gyenge kiöntővel. A bordák erősebben íveltek, mint a Terebralia biden
tata lignitarumnál, a távolság köztük kb. bordaszélességű.

Az embrionális kanyarulat kb. 1 és % kanyarulatból áll. Az alatta 
levő kanyarulaton egész gyengén két spirális borda vehető ki, mely még a 
két következő kanyarulaton (2., 3.) fokozatosan erősödik, vagy ezután 
(4.) megjelennek a csomók. Ezek kezdetben csak spirális irányban m utat
nak összeköttetést, de a hatodik kanyarulaton már harántirányban is 
kiemelkedők. Ismert a Cserhátból, Várpalotáról, Sopronból és Budapest 
környékéről. A délorosz alsó- és középső-szarmatából említi Kolesznyi- 
kov.
4 Földtani Intézet Évkönyve — 2



616 (50)

B öckh (22) említi Pécsről; Strausz  Pécsváradról (171) és a karádi mélyfúrásból 
(176); B oda (16), V e n d e l  (206), V itális (213) Sopronból; S ch réter  (144) Vérkútról 
és Tihanyról bazalttufazárványból; K ókay  (85) Várpalotáról; M ez nerics  (102) 
Unyról, Tinnyéről; J askó (67) Mányról és Zsámbékról; Sá n d o r  I. (135) Galga- 
györkről, Vanyarcról, Szirákról; Szentes  (100) Galgagyörkről; S chréter  (148) 
Tardról; J askó —Méh es  (71) Sátoraljaújhelyről.

Pirenella  d isjun cta  quadricincta  Sieber 
(XXV. tábla 7)

1954. Pirenella disjuncta quadricincta S i e b e r  — 118, p. 43, 7. t. 24. á.

A típusos alfajtól abban tér el főleg, hogy a negyedik spirális borda 
mindig kifejlődött, hasonló erősségű a többivel. A bordák kevésbé hajlanak, 
és nagyobb a köztük levő távolság. A csomók valamivel gyengébbek, és 
kissé a kanyarulat irányában elnyúltak. A Cserháthegységből ismert.

P irenella  gam litzen sis  gam litzen sis  (Hilber)
(XXV. tábla 8 -1 1 )

1955. Pirenella gamlitzensis H i l b . — 175, p. 67, VII. t. 99 — 105, 111. á.; VIII. t. 
124-126, 128-134. á.

Kisebb termetű, mint az előző két alfaj. A spíra vonala gyengén dom
ború. A kanyarulatok felső és alsó részén spirális vonalban elhelyezett 
csomók vannak, melyek fejlettebbek a termethez viszonyítva, mint a P. 
disjundánál. A két csomósor közti rész, tehát a kanyarulat középső része 
szalagszerűen sima. A csomók szabályosan egymás alatt helyezkednek el. 
Hazai előfordulásokban nem gyakori. Podolia, Besszarábia és Moldva alsó
szarmatájából ismerjük. Kevés példánynál megfigyelhető, hogy a csomók 
ferde állású harántbordákat hozhatnak létre. A Cserháthegység szarmata 
homokos üledékeiből ismert.

P irenella  gam litzen sis  th eod isca  (Rolle)
(XXV. tábla 12-14)

1955. Pirenella gamlitzensis theodisca R olle  — 175, p. 69, 7. t. 117. á.

Zömök és karcsú termetű alakok egyaránt előfordulhatnak. A spíra 
oldalvonala változóan domború. A kanyarulatok felső és alsó részén egy
forma erősségű csomósor található, köztük keskeny spirális borda van 
csomókkal. Ritka. A Cserháthegységből ismert.

P irenella  picta pieta (Defrance)
(XXV. tábla 1 5 -1 9 ; XXVI. tábla 1 -5 )

1955. Pirenella picta D e f r . — 175, p. 39.

Ennek az alaknak alfajokra vagy fajokra való szétbontása talán még 
mesterkéltebb, mint a Mohrensternia-féléknek.



(51) 617

Alakja változatos, karcsú és zömökebb típusai vannak. A spíra fel
építése lépcsős. Közös jellegük, hogy a kanyarulatok felső peremén spirális 
csomósorok fejlődnek ki. Egyeseknél a kanyarulatokon két-három ilyen 
csomósor is felléphet. Kétségtelenül a felső csomósor a legerősebb. (Bár 
néha csak az utolsó előtti kanyarulaton jelenik meg.) A második és harmadik 
csomósor gyengébb, a második sor csomói laposabbak lehetnek és elnyúltak, 
a harmadik spirális sor néha csak szalagszerű megvastagodás, csomók nél
kül. A termet, a csomósorok száma, erősségének változása igen gyakori, 
a faj erősen variál, amit minden szerző megemlít.

Az embrionális kanyarulatok száma 2—3, teljesen simák, és domború 
oldalvonalúak. Az utánuk következő 3—4 kanyarulat alján erős él látszik, 
de a kanyarulatok simák, vagy igen halványan látható az erős él felett 
még két spirális ránc. A következő kanyarulatokon a felső spirális ráncon 
csomókezdemények jelennek meg, melyek a továbbiakban fokozatosan 
mindvégig erősödnek. A legalsó él megmarad továbbra is, de a spíra oldal
vonalában már nincs jelentős szerepe, a legfelső spirális borda erős csomói 
és a középső spirális gyengébb csomói miatt.

B ögkh (22) említi Pécsről; S trausz  Pécsváradról (171) és Magyarhertelendről 
(164); V itális (213) Sopronból; K ókay  (85) Várpalotáról; J askó (67) Csabdiról, 
Hányról, Gyermelyről, Zsámbékról, Perbálról, Telkiről; Schafarzik  (136), H ala- 
váts  (51), S chmidt E. R. (140) Budapestről; Szentes  (190) Galgagyörkről; J askó — 
M éhes  (71) Makkoshotykáról.

P irenella  picta nypmha (Eichwald)
(XXVI. tábla 12 -13)

1940. Cerithium nympha E ichw ald  — 155, 89. t. 47 — 48. á.
1953. Cerithium nympha E ich w ald  — 30, p. 159, VII. t. 18. á.
1954. Pirenella picta nympha E ic h w . — 118, p. 41, 6. t. 22 — 24. á.

Tulajdonképpen ez az alfaj csomó nélküli P. picta. Csupán amiatt 
emelhető ki alfajként, mert nincsenek csomói és ezen jelleggel könnyen 
elhatárolható. A kanyarulatok vagy teljesen simák, vagy a tipikus alfaj 
spirális bordáinak nyoma látszik gyengén, csomók nélkül. A spíra egyenes 
vonalú. Általában kistermetű alakok, így nagyság szempontjából is egyön
tetűbb ezen alfaj. Kevésbé gyakori. A sárréti-medence szarmata kifejlő
désében nagyobb mennyiségben fordul elő.

P irenella  p icta m itralis (Eichwald)
(XXVI. tábla 6 -1 1 )

1853. Cerithium mitralis E ichw ald  — 30, p. 153, 7. t. 10. á.
1954. Pirenella picta mitralis E ichw ald  — 118, p. 40, 6. t. 16 — 18. á.
1955. Pirenella picta mitralis E i c h w . — 175, p. 41, IV. t. 29. á.

Karcsú típus, a spíra oldalvonala egyenes, gyengén lépcsős. A kanya
rulatok felső peremén spirális ránc, viszonylag gyengén kifejlett csomókkal, 
alatta még két spirális borda, melyeken csomók nem fejlődtek ki, legfel-
4* -  6
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jebb igen gyengén a középső soron. Ritkább, mint a picta alfaj, melyhez 
átmenetei vannak. Ugyancsak találhatók átmenetek a P. picta nympha 
alfaj felé is.

B oda (16), V e n d e l  (208), V itális (213) említi Sopronból; S ch réter  (144) 
Díszeiről, Vérkútról, Akaiiról, Zánkáról, Balatonudvariról, Tihanyról (tufazárvány
ból); K ókay  (85) Várpalotáról; Meznerics  (102) Unyról, Tinnyéről; J askó Biáról, 
Szentgyörgy máj orról és a pogány vári sziklafülke mellől (88), valamint Csabáiról és 
Mányról (87); B okor Pátyról (20), Ecsegről, Kozárdról (21); S chmidt  E. R. (140) 
Budapestről; Sá n d o r  I. (135) Szirákról, Bujákról; S chréter  Kistályáról, Göröm- 
bölyről (148) és Tardról (148), Füzérradványból, vilypusztai fúrásból (150); L iffa  (94) 
Göncről.

P irenella  n odosop licata  b iquadrata H ilber 
(XXVI. tábla 14)

1955. Pirenella nodosoplicata biquadrata H ilber  — 175, p. 64, IV. t. 40. á.

Ez a mediterrán alfaj a szarmatában ritka. Viszonylag rövid spíra, 
domború oldalvonalak. A kanyarulatokon a felső és a középső csomósor 
egyforma erős, míg a 3. csomósor félig eltakartnak látszik. Ezen utóbbi 
csomósor megjelenésében átmenetet alkot a P. nodosoplicata nodosoplicata 
egyik típusához. A csomók, ahogyan Strausz is megjegyzi, négyzet- 
alakúak, és egymás alatt elrendeződve harántbordákat hoznak létre. A Cser
háthegységből ismert.

P irenella  hartbergensis hartbergensis (Hilber)
(XXVI. tábla 15)

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis H i l b . — 56, p. 239. 1. t. 7 — 9. á.
1954. Bittium hartbergense hartbergense H i l b . — 118, p. 45, 7. t. 9 — 14. á.
1955. Pirenella hartbergensis H il b . — 175, p. 73, VIII. t. 136, 138. á.

Kistermetű alak. A fiatalabb kanyarulatokon három spirális borda 
húzódik, melyet harántbordák kereszteznek. A kereszteződésnél csomók 
alakulnak ki. A kanyarulatok felső pereménél levő spirális csomók gyengék. 
Az alfaj hasonlít a P. disjunciához díszítés szempontjából, eltér tőle abban, 
hogy jóval kisebb termetű, és a harántbordák nem íveltek, számuk is kisebb, 
a csomók inkább lekerekített négyzetek, nem annyira elnyúltak, ennek 
folytán a harántbordák erőteljesebbnek látszanak. Fő különbség abban 
van, hogy az utolsó kanyarulat alsó része a P. disjundánál még teljesen 
fedett spirális- valamint harántbordákkal, míg a P. hartbergensis fajnál 
csak két spirális szalag húzódik. Budapest környékéről és a Cserháthegy
ségből ismert.

P irenella  hartbergensis rüdti (Hilber)
(XXVI. tábla 17 -2 2 )

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis H il b . var. R ü d ti  — 58, p. 242,1.1.13 —14. á.
1954. Bittium hartbergense rüdti (Hilb.) — 118, p. 45, 7. t. 15. á.
1955. Pirenella hartbergensis riidti H i l b . — 175, p. 74, VIII. t. 135. á.
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Karcsúbb alak, tornyosabb, és több kanyarulatból áll, mint a típusos 
alfaj. A három spirális csomósor finomabb, a köztük levő árkok szélesek, 
a csomók aprók, önállóak, nincsenek kapcsolatban egymással, és néha 
íveiben rendeződnek el azáltal, hogy felső csomóik bizonyos fokig eltolód
tak a 2. sor csomóihoz képest. A kanyarulatok oldalvonala gyengén dom
ború, a varratnál jobban befűződnek. A Cserháthegységből ismert, egyet
len egy lelőhelyről (Bér), ahol a faunát kizárólag ez az alfaj alkotja, viszony
lag nagy mennyiségben.

P irenella  h artbergensis sch ildb ach en sis (H ilber)
(XXVI. tábla 16)

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis H i l b . nov. Schildbachensis H ilber  — 56, 
p. 241, 1. t. 10. á.

1954. Bittium hartbergense schildbachense H ilber  — 118, p. 45, 7. t. 16 — 20. á.
1955. Pirenella hartbergensis schildbachensis H il b . — 175, p. 75, VIII. t;p . 139 — 153.

Kissé domború spírájú alak. A legidősebb kanyarulatokon két, a 
fiatalabbakon három spirális csomósor van. Ezek közül a legfelső gyenge, 
a 2. és 3. egyenlő erősségű, és a köztük levő befűződés enyhe, így úgy lát
szik, mintha a két sor csomói bordákká forrtak volna össze. A Cserhát
hegységből és Sopronból ismert, eléggé ritka.

P irenella  hartbergensis extorta  (K ókay)

(XXVII. tábla 1 -3 )

1954. Potamides hartbergensis extortus var. ssp. K ókay  — 85, p. 37, II. t. 2. á.

K ókay alfaja kétségtelenül a Pirenella hartbergensis közeli rokona. 
A típusos alfajtól abban tér el, hogy a második és harmadik spirális szalag 
összeforrt, csomói egységes bordákká egyesültek. Az első spirális külön
álló, és csomói eltolódva jelentkeznek a bordákhoz képest, így a bordázat 
hajlottnak látszik. Az összeforrt bordák alatt egy vékony sima szalag 
húzódik. A spíraoldalvonal egyenes. Az utolsó kanyarulat rendszerint 
erősebben megnagyobbodott. A szájnyílás ovális, alul kissé kihúzott 
kiöntő. 1 és y2 kanyarulatból áll az embrionális ház. Az alatta levő 1. kanya
rulat közepe táján két spirális borda jelenik meg, melyek közül a felső jól 
kifejlett, az alsó alig észrevehető. A második kanyarulaton a bordák még 
jobban erősödnek, a harmadikon pedig a spirális bordán hosszirányban 
elnyúlt csomókezdemények jelennek meg, melyek a további kanyarulato
kon még erősebben fejlődnek ki. A hetedik kanyarulat felső szegélyén egy 
újabb spirális csomósor lép fel. Érdemes megemlíteni, hogy a fiatal példá
nyok jóformán azonosak a Pirenella disjunda fiatal példányaival. Eddig 
csak Várpalotáról ismert.
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Família: CERITHIIDAE

Genus: CERITHIUM B r u g u i e r e  1789

Cerithium  (T hericium ) ru b ig in osu m  ru b ig in osu m  (Eichwald) 
(XXVII. tábla 4 -1 0 )

1853. Cerithium rubiginosum E ic h w . — 30, p. 151, VII. t. 9. á.
1856. Cerithium rubiginosum E ic h w . — 03, p. 396, 41. t. 16 — 18. á.
1935. Cerithium rubiginosum E ic h w . — 78, p. 232, XXVIII. t. 29 — 30. á.
1940. Cerithium rubiginosum E ic h w . — 155, p. 92, I. t. 54 — 56. á.
1944. Pithocerithium rubiginosum E ic h w . — 75, p. 80, 21. t. 1 —17. á.
1954. Cerithium (Thericium) rubiginosum E ic h w . — 118, p. 46, 6. t. 27 — 28. á.

A faj, termet szempontjából, változatos: alacsony, széles típusoktól 
a magas, karcsú formákig megtalálható minden változat. A díszítésben 
már kisebb a változatosság. A spíra oldalvonala gyengén domború. Az 
utolsó kanyarulaton négy, az idősebb kanyarulatokon 3, a csúcs felé 
haladva tovább csak 2 csomósor található. A 2. sor csomói hegyesek, 
tüskeszerűek. A 3. és 4. gyenge. A kanyarulatokkal párhuzamosan finom 
ráncok vannak, melyek a csomókra is ráhúzódnak, a bázison különösen 
fejlettek. A szájnyílás ferde ovális, felső részénél gyenge réssel, alul rövid 
szifókivágással. A csomók erőssége és a finom vonalazottság láthatósági 
foka a megtartási állapottól függ. A hazai szarmatában majdnem olyan 
gyakori, mint a Pirenella picta. A délorosz alsó-szarmatára jellemző. 
Egyes példányokon varixképződés jelei mutatkoznak.

Strausz  (171) említi Pécsváradról; B oda (16), V e n d e l  (206), V itális (213) 
Sopronból; S chréter  (144) Vérkútról, Sághipusztáról, Akaiiról, Zánkáról, Balaton- 
udvariról; K ókay  (85) Várpalotáról; Mez nerics  (102) Unyról, Tinnyéről; J askó 
Biáról és Szentgyörgymajor mellől (66), Csabdiról, Mányról, Zsámbékról, Perbálról 
és Telkiről (67); S chafarzik  (136), H alaváts  (51), Schmidt E. R. (140) Buda
pestről; Sá n do r  I. (135) Galgagyörkről, Ácsáról, V any arcról, Szirákról, Ecsegről; 
S zentes  (190) Galgagyörkről; S ch réter  (150) Füzérradványról; B alogh —Sz e b é n y i  
(5) Pálházáról; J a s k ó —Méhes  (71) Makkoshotykáról.

Cerithium (Thericium) palatinum (Kókay)
(XXVII. tábla 12)

1954. Vulgocerithium palatinum nov. sp. Kókay — 85, p. 37, II. t. 1. a —f. á.

A faj annyiban különbözik az előbbi fajtól, hogy a spíra oldalvonala 
kevésbé domború, a kanyarulatok felső csomósora teljesen visszafejlődött, 
vagy igen gyenge. A második sor csomói tengelyirányban erősen meg
nyúltak, bordaszerüek. A finom spirális díszítés is alig fejlődött ki. A kanya
rulatok bordái néha egymás alatt rendeződnek el. A C. rubiginosummsl 
való rokonság alakilag felismerhető. Idősebb kanyarulatok azonosak. 
Várpalota és Uny környékéről ismert.
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Cerithium  (T herieium ) b anaticum  J ekelius 
(XXVII. tábla 11)

1944. Cerithium banaticum nov. sp. Jekelius — 75, p. 83, 21. t. 24 — 26. á.

A faj legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy a kanyarulatokon levő 
két spirális csomósor csomói szorosan egymás alatt helyezkednek el, és 
az így létrejött bordák az utolsó kanyarulattól egészen a csúcsig egy- 
vonalban rendeződnek. Hét-nyolc ilyen bordasort találhatunk a fajnál. 
A kanyarulatok varratvonala kifejezetten bemélyed. A bordák közti rész 
homorú. A kanyarulatokon sűrű, finom spirális vonalozás szalad végig. 
Eddig a Cserháthegységből ismert, ritka.

Familiar NATICIDAE 

Genus: NATICA Scopoli 1777

A Natica nemzetség is reliktum. A szarmatából egy faja ismert. 
Nem gyakori.

N atica  caten a h elic in a  Brocc.
(XXVII. tábla 13-15)

1936. Natica catena da Cost. — 35, p. 429, XXVI. t. 4 — 5. á.
1954. Natica catena sarmatica n. sp. P app A. — 118, p. 47, 9. t. 11—14. á.

Ugyanezen mediterrán faj törpe szarmata maradvány alakj a, az 1 
cm-es hosszúságot alig lépi túl. Négy kanyarulatból áll, az utolsó jóval 
nagyobb, mint a spíra. A szájnyílás torz ovális, a külső ajak sokkal dom- 
borúbb, mint a belső. A köldök nyitott. A Cserháthegységből származnak 
a bemutatott példányok. Ismeretlen a délorosz szarmatából.

Sá n d o r  I. (135) említi Galgagyörkről és Ecsegről.

Familia: MURICID VE
Genus: OCINEBRINA J ousseaume 1880

Régi nevén Murexnek ismert genus, a szarmata képződményekben 
a maradványnemzetségek egyik jellegzetes képviselője, ennek ellenére 
nem mondható ritkának. Hazánkból ismert agyagos és meszes kifejlődés
ből, ez utóbbiban gyakoribbak és nagyobb termetűek.

O cinebrina su b lavata  su b lavata  (Basterot)
(XXVIII. tábla 1 -6 )

1856. Murex sublavatus Bast. — 63, p. 236, 24. t. 14 — 16. á.
1935. Murex sublavatus Bast. — 78, p. 236, XXVII. t. 27—29. á.
1936. Ocenebra sublavata Bast. — 35, p. 177, XI. t. 8 — 9. á.
1940. Murex sublavatus Bast. — 155, p. 124, II. t. 28—29. á.
1954. Ocinebrina sublavata sublavata E ichw. — 118, p. 48, 9. t. 5. á.
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A spíra majdnem olyan magas, mint az utolsó kanyarulat. Eléggé 
hegyes. A kanyarulatok tompák, kevésbé élesek és kiugrók. A szájnyílás 
felül kiszélesedő keskeny rés. Kolesznyikov szerint csak az alsó-szarma
tában, és idősebb képződményekben fordul elő.

B oda  (16), V e n d e l  (206), V itális  (213) említi Sopronból; K ó ka y  (85) Vár
palotáról; Meznerics  (102) Unyról és Tinnyéről; Sá n do r  I. (135) Ácsáról, Galga- 
györkről, Vanyarcról, Bujákról, Ecsegről; Szentes  (190) Galgagyörkről; B okor (21) 
Ecsegről.

O einebrina sublavata  striata  (Eichwald)
(XXVIII. tábla 7 - 9 ;  XXIX. tábla 1 -2 )

1936. Ocenebra sublavata striata E ich w . — 35, p. 178, XI. t. 11. á.
1940. Murex striatus E ich w . — 155, p. 125, II. t. 26—27. á.
1944. Murex sublavatus striatus E ichw . — 75, p. 86, 23. t. 6 — 9. á.
1954. Oeinebrina sublavata striata E ich w . — 118, p. 49, 9. t. 1 —4. á.

Az előző alfajjal együtt fordul elő, és tőle abban különbözik, hogy 
a spíra alacsonyabb, illetve szélesebb, a kanyarulatok körvonala erősebben 
lépcsős.

Familia: P Y R E N ID  \E  

Genus: MITRELLA Risso 1826

Ez a nemzetség csak a hazai és a Récsi-medence szarmatájából ismert. 
Igen ritka. Kétségtelenül maradványalak.

M itrella scripta (Bell.)
(XXIX. tábla 3 -5 )

1856. Columbella scripta B e l l . — 63, p. 116, 11. t. 12 — 14. á.

Tornyos alak. Az utolsó kanyarulat majdnem olyan magas, mint a 
többi együttvéve. A kanyarulatok simák, majdnem egyenes oldalvonalúak, 
a szájnyílás erősen megnyúlt ovális, alul összeszűkült. A belső ajkon hat
hét alulról felfelé tartó ránc húzódik, a külső ajkon ugyanannyi fogacska 
jelenik meg. A példányok a Cserhát-hegységből kerültek elő, ugyaninnen 
említi Schréter (149) is.

Familia: N A SSA R IID A E  

Genus: DORSANUM Gray 1874

A szarmata Dorsanum nemzetség Buccinum néven ismert inkább a 
régebbi irodalomból. Bár az idősebb miocénből maradt vissza, mégis elég 
gyakorinak mondható. Meszes és agyagos hazai kifejlődésekből egyaránt 
ismert. J ekelius (75) Buccinum duplicatum néven több fajt fogott össze, 
Papp A. (118) azonban, KoLESZNYiKOv-ra hivatkozva, ismét széttagol. 
Simionescu—BARBU-nál mintegy 30 faj, és ezekből 11 új faj szerepel. Az
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alfajok közt átmenetek vannak, éles határ nincs. Nincs olyan lelőhely, 
ahonnan ne kerülne ki a típustól bizonyos fokig eltérő példány. A leg
több szerző ugyanazon néven bemutatott alakjai közt is vannak eltérések, 
olyan fokú eltérések, amelyek miatt egy-egy szerző már hajlandó saját 
anyagán belül új fajt vagy alfajt leírni. Mindezek a tények e nemzetség 
fajainak végtelen nagy változóképességét mutatják. K olesznyikov 
bármennyire hangsúlyozza az egyes fajok és alfajok szintjelző szerepét 
(ezen az elven van Papp is), az erős változóképesség m iatt nem alkalmasak 
erre, és éppen ezért a nemzetséget nincs értelme erősen széttagolni, sőt 
éppen az összevonásra kell törekedni. A nemzetség a délorosz alsó- és 
középső-szarmatában elég gyakori. A hazai fajok és alfajok egyaránt 
közös jellege a kanyarulatok felső szegélyén levő csomósor, valamint a 
harántbordák, melyeket árok választ el a csomósortól. Feltehető, hogy 
a szarmata Dorsanum-félék őse a mediterrán Buccinum nodosocostatum 
H il b . volt.

D orsan u m  duplicatum  duplicatum  Papp A.
(XXX. tábla 1 -3 )

1935. Buccinum duplicatum Sow. — 78, p. 243, XXIX. t. 7 — 9. á.
1936. Buccinum duplicatum Sow. var. maior F r i e d b . — 35, p. 98, V. t. 18 — 19. á. 
1941. Buccinum duplicatum Sow. — 155, p. 102, III. t. 1—2. á.
1944. Buccinum duplicatum Sow. — 75, p. 87, 24. t. 14 — 17. á.
1954. Buccinum duplicatum duplicatum Sow. — 118, p. 51, 8. t. 1 —5, 8 — 10. á.

Megnyúlt termet. Az utolsó kanyarulat és a spíra majdnem egyenlő 
magas. A spíra oldalvonala enyhén domború, és ezen belül gyengén lép
csős felépítésű, a kanyarulatok felső peremén végighúzódó csomósor miatt. 
A csomósort árok választja el a bordáktól, melyek egy-egy csomó foly
tatásai. A szájnyílás ferde, ovális, alul szifókivágás. A kanyarulatok a 
csomósorig felhúzódnak egymásra. A meszes kifejlődésben gyakori. 
A Cserhátban csak ez az alfaj ismert. Kolesznyikov a délorosz alsó- és 
középső-szarmatából említi.

B öckh (22) említi Pécsről; B oda (16), V e n d e l  (206), V itális (213) Sopronból; 
S chréter  (144) Sághipusztáról, Akaiiról, Zánkáról, Tihanyról és Szigligetről bazalt
tufazárványokból; K ókay  (85) Várpalotáról; Meznerics  (102) Unyról és Tinnyéről; 
H alaváts (51) Budapestről; Sándo r  I. (135) Galgagyörkről, Ácsáról, Szirákról, 
Ecsegről; S zentes  (100) Galgagyörkről; B okor (21) Ecseg és Kozárdról; S c h r é te r  
Tardról (148), Füzérradványból (150).

D orsan u m  duplicatum  longin q uu m  (Kolesnikov)
(XXX. tábla 4)

1935. Buccinum duplicatum Sow. var. longinqua K ö les . — 78, p. 244, XXIX. t. 
10-12 . á.

Viszonylag karcsú alak. A spíra lépcsős felépítésű, és rajta csak haránt
bordázat fejlődött ki. A típusos alfajtól tehát abban különbözik, hogy a 
kanyarulatok felső peremén levő csomósor összeolvadt a bordákkal, így 
a csomókat elválasztó spirális árok hiányzik. Ritka. Alsó- és középső- 
szarmatából ismert a keleti kifejlődésekben. Várpalotáról ismert.



624 (58)

Dorsamim duplicatum dissitum (Dubois)
(XXX. tábla 5 -9 )

1925. Buccinum dissitum Dub . — 78, p. 250, XXXI. t. 7 — 9. á.
1954. Dorsanum dissitum Dub . — 118, p. 53, 8. t. 14 — 15. á.

Alacsony spírájú zömök alak. A spíra kanyarulatain csak a felső 
csomósor látható, a bordákat a következő kanyarulat eltakarja. Az utolsó 
kanyarulat bordái rövidek, hamarosan elsimulnak. Legjobban a D. dupli
catum duplicatumhoz hasonlítható, csak zömökebb. Várpalotáról ismert. 
A délorosz alsó- és középső-szarmatában fordul elő. Spírafelépítése m iatt 
a duplicatum fajhoz áll közel, illetve a típusos alfajjal egyenrangú alfaj.

D orsan u m  opinabile op inabile (Kolesnikov)
(XXX. tábla 1 0 -1 1 ; XXXI. tábla 1 -2 )

1856. Buccinum baccatum Bast. — 63, p. 156, 13. t. 6 — 9. á.
1935. Buccinum opinabile K ol. — 78, p. 247, XXIX. t. 25 — 26. á.
1936. Buccinum duplicatum Sow. — 35, p. 98, V. t. 18 — 19. á.
1940. Buccinum duplicatum Sow. — 75, p. 87, 24. t. 12. á.
1954. Buccinum opinabile opinabile (Köles.) — 118, p. 52, 8. t. 11—13, 16 — 18. á.

Viszonylag megnyúlt alak, a spíra oldalvonala erősen lépcsős. Az utolsó 
kanyarulat széles, valamivel magasabb a spíránál. A díszítés azonos az előző 
alfajjal. K olesznyikov a fajnak az opinabile ( =  bizonytalan) elnevezést 
adta, amely kétségtelenül a variációk okozta rossz faji körülhatárolt- 
ságra vezethető vissza. Az előző fajtól abban tér el, hogy a bordák sűrűb
bek és erősebbek, továbbá az idősebb kanyarulatok kevésbé fedik egy
mást, ezáltal a csomósor alatti bordákból is nagyobb rész látszik. R it
kább az előző fajnál. Különösen nagy számban lép fel Várpalota agyagos 
kifejlődésében. Embrionális kanyarulatain jól kifejlett két spirális csomó
sor látható.

D orsam im  opinabile trabale (Kolesnikov)
(XXXI. tábla 3 -4 )

1935. Buccinum opinabile var. trabale K o l . — 78, p. 248, XXIX. t. 27—29. á.
1936. Buccinum duplicatum minor Sow. — 35, p. 98, V. t. 20. á.
1940. Buccinum opinabile K ol . — 155, p. 105, III. t. 9. á.
1944. Buccinum duplicatum So w e r b y  — 75, p. 87, 24. t. 11. á.
1954. Buccinum opinabile trabale (K o lesn ik o v ) — 118, p. 53, VIII. t. 6 — 7. á.

Karcsú típus. A spíra lépcsős, sűrűn bordázott. Az előző alfajtól 
karcsúbb termetével, és sűrűbb bordázatával tér el, míg spírafelépítése 
azonos. Kolesznyikov ezen változata nevét nagy termetéről kapta, 
amennyiben az opinabile faj példányainál nagyobb. A hazai, sőt a Bécsi
medence példányai is kisebbek a típusos alfajnál, ugyanakkor azonban 
a jellegbeli különbség megvan. Az előző alfajjal együtt nagy példány
számban lép fel Várpalota mellett és mindkettő a délorosz alsó-szarmatából 
ismert. Embrionális kanyarulatain az előző alfaj díszítése nem fejlődött ki.
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Dorsanum opinabile corbianum (d’Orbigny)
(XXXI. tábla 5 -6 )

1935. Buccinum corbianum d ’Or b ig n y  — 78, p. 262, XXXI. t. 12 — 14. á.

Magas, lépcsős felépítésű spíra. Az utolsó kanyarulat alacsony és 
kerek, majdnem gömbszerű. A bordák ritkák. Néha egészen gyengén 
fejlődtek, a csomósorok szintén. A spíra felépítésében a Dorsanum opinabile 
fajhoz hasonlítana, de attól az utolsó kanyarulat alacsonyságával, és gömb
szerű voltával tér el. Azonkívül a bordák és a csomók fejletlenebbek. 
Kevés számban fordul elő Várpalotán. Termete, spírafelépítése alapján 
közeli rokonságban látszik az opinabile fajjal, illetve annak egyik alfajának 
fogható fel. Kolesznyikov szerint a Szovjetunió alsó-, valamint középső
szarmatájából ismert.

Dorsanum verneuillii (d’Orbigny)
(XXXI. tábla 9 -1 5 )

1856. Buccinum verneuillii d ’Or b . — 63, p. 158, 13. t. 10. á.
1935. Buccinum verneuillii d ’Orbigny — 78, p. 258, XXX. t. 24 — 27. á.
1936. Dorsanum verneuillii d ’Or b ig n y  — 35, p. 103, V. t. 21. á.
1940. Buccinum verneuillii d ’Or b . — 155, p. 119, III. t. 58 — 60. á; VI. t. 109. á.
1944. Buccinum verneuillii d ’Or b . — 75, p. 89, 25. t. 1 —18. á.

Alakra nézve talán a Dorsanum corbianumhoz hasonlít, karcsú, 
magas spírájú, az utolsó kanyarulat alacsony. Jellegzetes díszítésű. A bor
dákon csomók jelennek meg, mégpedig az utolsó kanyarulaton kettő
négy spirális csomósor, az idősebb kanyarulatokon két csomósor lát
szik. Maguk a bordák is csomókkal kezdődnek. A kanyarulat felső részén 
levő csomósor változatlanul megtalálható, mint az előző fajoknál. A bor
dák csomói néha jól fejlettek, gyakran azonban teljesen elmosódnak. 
Várpalotáról ismert, kevés példányban. Az embrionális ház nagy, 2 és 
1/2—3 kanyarulatból áll, gömbszerűen felfújt, jóval nagyobb, mintáz 
előző fajoké. A legidősebb kanyarulatokon 2—3 spirális csomósor jele
nik meg, hasonló kifejlődésben, mint a D. opinabile opinabile Köles. 
alfajánál. E hasonló díszítés alapján feltételezhetjük a származási kap
csolatot is. A délorosz középső-szarmatából ismert.

V itális (213) említi Sopronból; K ókay (85) Várpalotáról.

Genus: NASSA Röding 1798

E nemzetség is kimondott reliktum. Csak az alant ismertetett fajok
kal szerepel.

N assa pupaeform is palatina Strausz 
(XXXII. tábla 1)

1954. Nassa pupaeformis palatina nov. var. Strausz — 174, p. 68. IV. t. 90. á.
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Lépcsős spírájú, ovális termetű alak. Az utolsó kanyarulat maga
sabb, mint a spíra. A kanyarulatokon finom spirális barázdák húzódnak, 
széles térközzel, valamint kevésszámú széles harántborda, melyek az utolsó 
kanyarulaton elgyengülnek. A külső és belső ajak felső részének talál
kozásánál megvastagodás lép fel. A belső ajak széles, a szájnyíláson ferde 
szifókivágás van.

Strausz várpalotai felső-mediterránból írja le ezt az alfajt, és úgy 
látszik, ugyanott a szarmatában is fellépett. Csak kevés példányban ismert, 
kizárólag Várpalotáról. Az anyag erős változóképességet m utat mind 
magasság-szélesség változásában, mind pedig a spirális ráncok, de külö
nösen a harántbordák erősségében.

N assa  ternodosa (Hilber)
(XXXII. tábla 2 -3 )

1879. Buccinum ternodosum H ilb. — 54, p. 430, II. t. 7. a, b, c ábra.
1954. Nassa ternodosa H ilb. — 174, p. 70, 97, 98. á.

Megnyúlt, karcsú termetű alak. Az utolsó kanyarulat kb. spíra 
nagyságú, rajta 2 hosszanti csomósor húzódik, és alattuk több csomósor 
kezdeménye is megfigyelhető. A csomók egymás alatt helyezkednek el, 
és így harántbordaszerü képződményeket hoznak létre. Az utolsó kanya
rulat alján több hosszanti irányú ránc jelenik meg. Az idősebb kanyarula
tokon csak a két csomósor látszik.

A bemutatott példányok a soproni szarmata homokos képződményei
ből kerültek elő.

Familia: TURRIDÁE 
Genus: CLAVATULA Lamarck 1801

A régi nevén Pleurotoma reliktum-nemzetség a szarmata képződmé
nyekben valamivel gyakoribb, mint a Natica genus. A délorosz szarmatá
ból nem ismert.

C lavatula doderlein i doderleini (M. Hörnes)
(XXIX. tábla 6 -7 )

1856. Pleurotoma Doderleini M. Hörnes — 63, p. 339, 36. t. 17. á.
1936. Clavatula doderleini M. Hörnes — 35, p. 202, XIII. t. 2. á.
1940. Pleurotoma (Clavatula) doderleini M. Horn. — 155, p. 125, II. t. 30 — 31. á. 
1954. Clavatula doderleini M. Horn. — 118 , p. 56, 9. t. 8 — 10. á.

Hegyes spíra, 6—8 kanyarulat jellemzi. A kanyarulatok felső és alsó 
részén csomósor húzódik végig, a felső kissé erősebb. Ennek folytán a 
kanyarulat sima köztes része gyengén homorú. Az utolsó kanyarulaton 
a két csomósor alatt még egy hasonló erősségű csomósor található, míg 
a negyedik gyengébb kifejlődésű, és távolabb húzódik. Igen jellegzetes
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a növekedési vonal erősen ívelt alakja. A szájnyílás hossza a szifócsatorná- 
val együtt a spíra hosszával azonos. A Cserháthegységből ismert.

Strausz (171) említi Pécsváradról; Kókay (85) Várpalotáról; Schafarzik (136) 
és Háláváts (51) Budapestről.

C lavatula doderleini curta n. ssp.
(XXIX. tábla 8 -1 1 )

Typus: XXIX. tábla, 8. ábra.
Derivatio nominis: rövid csörgő.
I.ocus typicus: Várpalota.
Stratum typicum: szarmata cerithiumos agyag.

Alacsony termetű, 2 cm-es nagyságot ér el. Az utolsó kanyarulat 
egyenlő magas a spírával, a csorgó azonban rövid. A kanyarulatok alsó 
és felső peremén egy-egy csomósor. A típusos alfajtól több jellegben eltér. 
Csorgója rövidebb, a csomósorok kifejezettebbek, és így a kanyarulat kö
zépső része erősebben homorú, az utolsó kanyarulaton megjelenik még 
egy harmadik csomósor is, de jóval gyengébb, mint a doderleini ssp.- 
nél. A csomók fejlettebb, vagy kevésbé kifejezett volta miatt a spíra oldal
vonalában is eltérés mutatkozik a két alfaj között.

A már fentebb említett rétegben viszonylag gyakori alak.

Clavatula sotteri (Michelotti)
(XXIX. tábla 12)

1856. Pleurotoma sotteri Mich. — 63, p. 338, 36. t. 16. á.
1944. Clavatula sotteri Mich. — 75, p. 86, 63. t. 10 — 12. á.
1954. Clavatula sotteri Mich. — 118, p. 57, 9. t. 6 — 7. á.

A kanyarulatok felső és alsó peremén vastag csomósor halad, a csomók 
alig különülnek el egymástól. A két sor közti hézagon finomabb csomósor 
húzódik. A spíra az idősebb kanyarulatoknál domborúbb, majd kb. a 
hatodik fiatal kanyarulatnál homorú lesz, mert a három csomósor egyenlő 
erősségűvé válik.

A Cserháthegységből került elő a bemutatott példány. Ritkább, mint 
az előző faj.

Familiar RINGICULIDAE

Genus: RINGICULA Deshayes 1838

Ez a nemzetség csak az alanti fajjal, egyetlenegy példányban, mély
fúrásból ismert. Faunáját a közelmúltban Strausz (175) ismertette.

R in g icu la  a iir icu la ta  b u ccin ea  Brocchi 
(XXXII. tábla 4)

1856. Ringicula Buccinea Brocchi — 63, p. 86, 9. t. 3. á.
1936. Ringicula auriculata Men . — 35, p. 551, 36. t. 8 — 11. á.
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Homorú spírájú, a kanyarulatok felső része domború. Az utolsó 
kanyarulat többszöröse a spírának. Mind a külső, mind a belső ajak meg
vastagodott, az utóbbin ráncok jelennek meg. Rövid szifókivágás.

Superfamilia: B U L L  А С Е  A

A szarmata Bulla-féléket a legújabb irodalmi adatok alapján két 
családba soroljuk.

Familia: RETUSIDAE
Genus: RETUSA T. Brown 1827

Hazai szarmata képződményeinkben viszonylag ritkán található, az 
alanti egy faj képviseli.

R etu sa  tru n catu la  (Adams)
(XXXII. tábla 5)

1856. Bulla truncata Adams — 63, p. 621, 50. t. 5. á.
1928. Tornatina truncatula Brug. — 35, p. 544, XXXVI. t. 1—2. á.
1940. Bulla truncatula Brug. — 155, p. 129, VI. t. 44 — 45. á.
1944. Bulla truncatula Brug. — 75, p. 91, 26. t. 13 — 16. á.

Körte alakú, felül kissé keskenyebb. Annak következtében, hogy a 
fiatalabb kanyarulatok teljesen átfogják az idősebbeket és ezáltal tulaj
donképpen a spíra állandóan befelé süllyed: az utolsó kanyarulat kissé 
magasabb, mint a spíratető. Apró termetű. A szájnyílás alul széles, felül 
elkeskenyedik. Elég ritka faj.

Strausz említi Pécsváradról (171) és a karádi mélyfúrásból (176); V itális (213) 
Sopronból.

Familia: SCAPRANDRIDAE 
Genus: ACTEOCINA Gray 1874

Ez a nemzetség faj- és egyedszámban is gazdagabb, mint az előző. 
Tornatina genus néven is ismert.

A cteoein a  la jon k a irea n a  la jo n k a irea n a  (Basterot)
(XXXII. tábla 6 - 7 ,  1 3 -18 )

1856. Bulla lajonkaireana Bast. — 63, p. 624, 50. t. 90. á.
1928. Tornatina lajonkaireana Bast. — 35, p. 542, XXXV. t. 16. á.
1935. Bulla lajonkaireana Bast. — 78, p. 285, XXXIII. t. 1 —4. á.
1940. Bulla lajonkaireana Bast. — 155, p. 126, VI. t. 54 — 56. á.
1944. Bulla lajonkar^ana Bast. — 75, p. 90, 26. t. 1 —7. á.
1954. Acteoeina lajonkaireana lajonkaireana Bast. — 118, p. 59, 10. t. 4 — 7. á.

Kistermetű, toj ásdad alakú. A spíra határozottan kiemelkedik, de a ki
emelkedés foka lehet különböző. A szájnyílás alul széles, felül alig keskenye-
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dik el. Az utolsó kanyarulat viszonylag erősen lehúzódik az előzőről. 
Igen gyakran látható az embrionális kanyarulat is, amely merőleges 
(függőleges) síkban csavarodott fel. A belső ajak széles. Ez a leggyakoribb 
faj hazai szarmatánkban a Bulla-iélék közül.

Strausz említi Pécsváradról (171) és a karádi mélyfúrásból (176); Vitális (213) 
Sopronból; Schréter (144) Vérkútról, a bálát onföídvári fúrásból; Kókay (85) 
Várpalotáról; Schafarzik (136) és Halaváts (51) Budapestről; Meznerics (102) 
Unyról.

A cteo c in a  la jo n k a irea n a  ok en i (Eichwald)
(XXXII. tábla 8 -9 )

1853. Bulla okeni E ichw. — 30, III. p. 307, XI. t. 17. á.
1928. Tornatina okeni E ichw. — 35, p. 540, XXXV. t. 12/b. á.
1935. Bulla okeni E ichw. -  78, p. 288, XXXIII. t. 8 -1 0 . á.
1940. Bulla okeni E ichw. — 155, p. 137, VI. t. 57. á.
1954. Acteocina lajonkaireana okeni Eichw. — 118, p. 61, 10. t. 8. á.

Berger (11), illetve az ő nyomán P app A. (118) is helyesen, alfajnak 
minősítették az eddig önálló fajt. A típusos alfajtól annyiban tér el, hogy a 
spíra általában viszonylag magas, az alak nem annyira ovális, hanem inkább 
hengeres. Ritkább alfaj. Kolesznyikov szerint ezen alfaj, valamint az 
előző is egyaránt előfordul a délorosz alsó- és középső-szarmatában.

A cteo c in a  la jon k a irean a  sin zo w i (Kolesnikov)
(XXXII. tábla 10-12)

1935. Bulla sinzowi nov. sp. Kolesnikov — 78, p. 290, XXXIII. t. 20. á.
1954. Acteocina lajonkaireana sinzowi Kol. — 118, p. 60, 10. t. 10. á.

Az előző két alfajtól abban különbözik, hogy a spíra alig kiemelkedő, 
a kanyarulatok felső része egy síkban van. A termet is hengeres. Ezen 
alfajból kerültek elő legnagyobb példányaink (8 mm). Különösen feltűnők 
és jól láthatók az utolsó kanyarulat egész magasságában végighúzódó, és 
kissé a külső ajak felé domborodó növekedési vonalak. Kevésbé elterjedt 
hazánkban, de a várpalotai szarmata egyik agyagrétegéből nagy számban 
került elő. Kolesznyikov szerint az alsó- és középső-szarmatában honos.

ERŐSEN CSÖKKENTSÓSVIZET ÉS ÉDESVIZET KEDVELŐ, 
VALAMINT SZÁRAZFÖLDI CSIGÁK

Ezt a csoportot gyakorlati szempontból emeltük ki rendszertani 
helyéről. Az alant felsorolt nemzetségekkel és fajokkal a szarmatánál 
fiatalabb képződményekben is találkozunk, illetve találkozhatunk, sőt 
nincs kizárva a lehetősége annak sem, hogy a szarmatánál idősebb csök- 
kentsósvízi kifejlődésekben is megtaláljuk őket, minthogy pl. a Neritina 
picta F é r . ( =  Clithon pictus) a tortónai üledékekből szintén ismert.
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E csoport édesvízi és szárazföldi alakjai már új típusúak, egyes kivé
telekkel a jelenig vezethetők. Ezekre vonatkozik elsősorban Soós L. (157) 
előbbiekben említett véleménye.

Egyelőre a felsorolt fajok kor jelző volta bizonytalan, inkább csak 
kifejlődés- és szintjelzők. Jóval több adatra lesz majd szükségünk ahhoz, 
hogy az egyes fajok időbeli elterjedését biztosan megállapíthassuk, és így 
esetleges megjelenésükből az üledékek földtani korát illetőleg következte
tést vonjunk le.

Fam ilia: N E R IT ID A E  

Genus: THEODOXUS Montfort 1810 

Ez a nemzetség a hazai szarmatában ritka.

T heodoxus (T heodoxus) soceni J ekelius 
(XXXIII. tábla 1 -4 )

1944. Theodoxus soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 113, 41. t. 25—46. á.

Igen lapos spírájú, három kanyarulatból álló faj, az utolsó kanyarulat 
magas, és erősen kiszélesedik. A szájnyílás félkör, melynek alapját az egész 
belső ajak képviseli. A külső ajak széles, a belső ajkon apró fogacskák 
helyezkednek el.

A faj a várpalotai szarmata—pannon átmeneti képződményekből 
került elő.

Genus: CLITHON Montfort 1816

A nemzetség elég gyakori a hazai szarmatában, bár idősebb miocén 
képződményekben sem ritka. Fő jellemzője, hogy a belső ajkon egy fog 
fejlődött ki. Díszítése cikk-cakkos sötét vonalkázás, világos alapon.

Clithon (V ittoelithon) pictus pictus (Férussac)
(XXXIII. tábla 5 -7 )

1954. Clithon (Vittoelithon) pictus pictus (Férussac) — 118, p. 21, 5. t. 1 —3. á.

Kistermetű, három kanyarulatból áll. A spíra magassága jelenték
telen, az utolsó kanyarulat igen nagy. A szájnyílás félkör, a belső ajak 
megvastagodott, rajta egy fogacska van. Díszítése sötét, vastagabb- 
vékonyabb hullámos vonalkázás, mely főleg a kanyarulat középső tájékán 
sűrű.

Strausz (171) említi Pécsváradról; V itális (213) Sopronból; Kókay (85) 
Várpalotáról: Meznerics (102) Unyról és Tinnyéről; Jaskó (68) Telkiről; Halaváts 
(51) Budapestről; Sándor I. (135) Galgagyörkről, Ácsáról, Vanyarcról, Szirákról, 
Ecsegről; Bokor (21) Ecsegről; Schréter (150) vilypusztai fúrásból.
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Clithon (V ittoclith on) pictus an om alus (E ic h w a l d )
(XXXIII. tábla 8 -1 0 )

1853. Nerita anomala E ich w ald  — 30, p. 250, X. t. 39. á.

Viszonylag nagytermetű, magas spírájú. Az utolsó kanyarulat igen 
magas, oldalvonala kissé domború. A külső ajak vékony, a belső ajak alsó 
és felső harmadában egy-egy nagy fog, közöttük 5—7 fogszerű ránc lát
ható.

A példányok a várpalotai szarmata összletből kerültek elő, de más 
lelőhelyekről is ismert.

Díszítése vastagabb, vertikális hullámokból áll, melyeknek különösen 
a szájnyílás felé eső része nagyívű. Ezen kívül finomabb és sűrűbb rövid 
vonalazottság is megjelenik. A külső ajak vékony volta, valamint a belső 
ajak azonos ráncolása m utatja a közeli rokonságot a CL pictus pictus 
alfajjal.

Clithon (V ittoclith on) pictus striatus n. ssp .
(XXXIII. tábla 11-17)

Typus: XXXIII. tábla 13. ábra.
Derivatio nominis: a kifejezett harántdíszítés.
Locus typicus: Várpalota, Ikerakna.
Stratum typicum: szarmata cerithiumos agyag.

Ferde, csonkakúp alak, három kanyarulattal. Az erősen magas és 
széles utolsó kanyarulat erősen összeszűkült a felső részén. A spíra viszony
lag magas. Az utolsó kanyarulat oldalvonala enyhén domború, középső 
részén majdnem egyenes.

A külső ajak vékony, a belső ajkon két nagyobb, és köztük apróbb 
ráncok vannak. A díszítés sötét harántcsíkokból áll, mellettük vékonyabb 
vonalkázás is felléphet. Az alfaj alakra, valamint díszítés szempontjából 
közel áll a CL pictus anomalushoz.

Família: PO M ATIASIDAE

Genus: POMATIAS St u d e r  1789

P om atias aff. consobrina (C. M a y e r )
(XXXIII. tábla 18; XXXVII. tábla 9)

1875. Cyclostomus bisulcatus Zieten — 132, p. 606, XXIX. t. 33, a, c. ábra.

Töredékes és nyomott példányok. Megállapítható volt így is, hogy az 
alak szélessége kb. a magassággal azonos. Hat domború kanyarulatból áll, 
a legidősebb 2 és y2 kanyarulat sima, a többi kanyarulaton elsősorban 
spirális bordázottság érvényesül. A bordák nem mindig egyenlő erősségűek, 
egymástól való távolságuk sem egyforma, néha két borda, vagy három 
borda közel van egymáshoz, és a többitől szélesebb bordaközök választ
ják el. Ugyanígy nem szabályos a harántbordák megjelenése sem. Ez utób-
5  Földtani Intézet Évkönyve — 2
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biak a középső kanyarulaton vannak legjobban kifejlődve, az utolsó kanya
rulaton a spriális bordák uralkodnak. A töredékekből tág köldök volt 
megállapítható. Több szájfedő is került elő ép állapotban, melyek teljesen 
azonosíthatók az irodalmi ábrázolásokkal.

Família: V A LVA TIDA E

Genus: YALYATA 0. F. Müller 1774

Ez az apró termetű nemzetség kevésbé gyakori a hazai szarmatában. 
A szájnyílás kerek, nyitott köldökük van.

Valvata soceni J ekelius 
(XXXIII. tábla 2 2 -2 3 )

1944. Valvata (Cincinna) soceni n. sp. J ekelius — 75, p. 117, 43. t. 11—13. á.

Kistermetű, tornyos felépítésű házak. Az utolsó kanyarulat kb. a 
spírával egyenlő nagyságú, gyenge köldök, ovális szájnyílás.

V alvata aff. cristata  Mü ll .
(XXXIII. tábla 19)

Torz alak. Az első három kanyarulat egy síkban csavarodott fel, a 
spíra köze bemélyed. A harmadik kanyarulat erősen lehajlik az előzők alá, 
hasonlóképpen csavarodik a negyedik kanyarulat is, melyen a szájnyílás 
kissé torzult, felül kihegyesedő köralak.

Igen hasonlít Kormos T. (82) II. tábla 4. ábrájához, csak a szájnyílás
ban van eltérés. E faj torzalakok képzésére való hajlandóságát Soós L. (159) 
is kiemeli. A Sárréti-medencéből ismert.

V alvata  sim plex F uchs 
(XXXIII. tábla 2 0 -2 1 )

1944. Valvata simplex Fuchs — 75, p. 54, 7. t. 6 — 9. á.

Egész alacsony spírájú alak, az utolsó kanyarulat erősen kiszélesedik. 
N yitott köldök, kerek szájnyílás. A Sárréti-medencéből került elő.

V alvata  moesiensis J ekelius 
(XXXIV. tábla 1 -3 )

1944. Valvata moesiensis n. sp. J ekelius — 75, p. 55, 7. t. 11—14. á.

Lapos termetű, domború kanyarulatú faj. Az utolsó kanyarulat 
különösen erős. A köldök nyitott, a szájnyílás nem egészen kerek, mert a 
belső ajak majdnem egyenes vonalú, míg a külső ajak domború. Az előző 
alfajtól abban különbözik, hogy a spíra laposabb, az utolsó kanyarulat 
is szélesebb, a szájnyílás nem kerek. A Sárréti-medencéből ismert.
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V alvata  politioanei J ekelius 
(XXXIV. tábla 4)

1944. Valvata politioanei n. sp. Jekelius — 75, p. 55, 7. t. 20 — 23. á.

A Valvatáк közt szokatlan tornyos felépítésű faj. Négy kanyarulatból 
áll, melyek domborúak, és mérsékelten növekednek. A köldök többé- 
kevésbé nyitott, a szájnyílás majdnem kerek, felül kissé összeszűküL 
A Sárréti-medencéből ismert.

V alvata  sp.
(XXXIV. tábla 5 -6 )

1944. Valvata sp. Jekelius — 75, p. 55, 7. t. 15. á.

J ekelius bem utatott alakjával teljesen egyezik. Alacsony, valvata- 
szerű spíra, nyitott köldök, kerek szájnyílás. Az utolsó kanyarulaton 
spirális bordák szaladnak. A Sárréti-medencéből került elő.

Familiar HID ROBIID AJE

Genus: STENOTHYRELLA Wenz 1939

S ten oth yrella  sehw artzi (Frauenfeld)
(XXXIV. tábla 7)

1856. Paludina Sehwartzi Frauenfeld — 63, p. 589, 47. t. 25. á.
1936. Nodulus Sehwartzi Frauenfeld — 35, p. 396, XXXIV. t. 3. á.
1952. Stenothyrella sehwartzi (Frauenfeld) — 118, p. 29, 4. t. 7 — 9. á.

Az elnyúlt tojásdad alakú ház 3—4 kanyarulatból áll. A kanyarula
tok domborúak, a varratvonalak jól láthatók. A második kanyarulat 
mind magasságban, mind szélességben többszöröse az elsőnek, míg a har
madik kanyarulat alig szélesebb, de jóval magasabb az előzőnél. A házfal — 
a termethez viszonyítva — vastag. A szájnyílás majdnem teljesen köralak. 
Az ecsegi szarmatából ismerjük kevés példányban.

Genus: HYDROBIA Hartmann 1821

A nemzetség elég gyakori a szarmata képződményekben. Fajainak 
igen nagy a variáló képessége, ezért általános újravizsgálásra volna szük
ség variációs tanulmányokkal, a helyes széttagolások, esetleg ezek csök
kentése, továbbá összevonások érdekében. Meg kell még jegyezni, hogy a 
családon belüli nemzetségekre való szétbontás sem elég világos: így a 
Hydrobia, Litorinella, Pseudamnicola, Caspia, Socenia genusok egymástól 
való elhatárolása nem egyértelmű és kétségeket kizáró. Főleg agyagos 
fáciesben gyakori, de előfordul meszes és homokos kifejlődésben is.
5* — 15
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H ydrobia frauenfeld i (M. H ö r n e s )
(XXXIV. tábla 9 -1 1 )

1856. Paludina frauenfeldi M. Hörnes — 63, p. 582, 47. t. 18. á.
1935. Hydrobia elongata E ic h w . — 73, p. 214, XXVII. t. 18—21. á.
1940. Hydrobia elongata E ic h w . — 155, p. 70, VI. t. 24 — 25. á.
1944. Hydrobia frauenfeldi M. Horn. — 75, p. 57, 9. t. 1—6. á.
1954. Hydrobia frauenfeldi frauenfeldi M. Horn. — 118, p. 27, 3. t. 8 —11. á.

Karcsú példányok. A kanyarulatok fokozatosan növekednek, oldal
vonaluk gyengén domború, a varratvonalak jól láthatók. A felszín sima. 
Ferde, ovális, felső részén kissé csúcsos szájnyílás. K o l e s z n y ik o v  a dél
orosz alsó- és középső-szarmata átmeneti képződményeiből, és a középső
szarmatából említi. H ö r n e s  szerint a faj teljesen azonos az E ic h w a l d  
által Rissoa elongata néven bemutatott fajjal.

H ydrobia stagn a lis  stagn a lis  (Basterot)
(XXXIV. tábla 12 -1 4 )

1940. Hydrobia ventrosa Mont. — 155, p. 68, VI. t. 19—20. á.
1954. Hydrobia stagnalis stagnalis (Basterot) — 118, p. 26, 3. t. 12 — 13. á.

Szélesebb típusú faj. A kanyarulatok oldalvonala alig domború, 
majdnem egyenes, gyorsan szélesednek. Az utolsó kanyarulat viszonylag 
nagy. A szájnyílás hasonló az előző fajéhoz. Előfordulása hazánkban nem 
ritka.

H ydrobia stagn a lis  su tu rata  F uchs 
(XXXIV. tábla 15-17)

1897. Hydrobia suturata Fuchs — 57, p. 197, 10. á.
1954. Hydrobia frauenfeldi suturata (Fuchs) — 118, p. 27, 3. t. 1 —2. á.

A típusos alfajnál karcsúbb. Papp A. (118) a frauenfeldi alfajának 
sorolta. A kanyarulatok majdnem egyenes oldalvonala és az utolsó kanya
rulat magassága miatt inkább e fajba illeszthető be. Karcsúbb volta 
mellett még abban a feltűnő jellegben tér el a H. stagnalistól, hogy a kanya
rulatok többé-kevésbé lehúzódtak az idősebbekről, alsó részükön él jelenik 
meg.

A Cserháthegység szarmata meszes kifejlődésében elég gyakori.

H ydrobia hörn esi Friedberg 
(XXXIV. tábla 18)

1928. Hydrobia Hoernesi Friebd. — 35, p. 402, XXIV. t. 10. á.

A bemutatott példány F riedberg ezen fajával azonosítható legjob
ban. Viszonylag alacsony spíra. A csúcs tompa. A kanyarulatok mérsé
kelten domborúak, az utolsó nagy. A belső ajak széles, elfedi a köldököt.

F riedberg szinonimikájában a Paludina stagnalis Bast, fajjal azono
sítja Hörnes M. után. Utóbbi szerző ábrája azonban nem egyezik F ried-
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b e r g  fajával. A Hydrobia hörnesi jellegei alapján nem sorolható be egyik 
fentebb tárgyalt fajba sem. Mindezek ellenére nincs kizárva, hogy vala
melyik faj alfaja.

H ydrobia u iratam en sis Kolesnikov 
(XXXIV. tábla 19)

1935. Hydrobia uiratamensis n. sp. K olesnikov — 78, p. 214, XXVII. t. 9 — 13. á.

Az előző fajnál több kanyarulatból áll, de a csúcs szintén tompa, az 
utolsó kanyarulat nagy, a köldök nyitott. Simionescu—Barbu (153) 
Hydrobia friedbergi faja igen közel áll hozzá.

H ydrobia moesiacensis J ekelius 
(XXXIV. tábla 21)

1944. Hydrobia moesiacensis n. sp. Jekelius — 75, p. 60, 10. t. 8 — 12. á.

Apró termetű, karcsú alak, öt-hét kanyarulattal, melyek oldalvonala 
domború, a fiatalabbak lassan növekednek. A csúcs tompa, a szájnyílás 
ferdén ovális.

A bemutatott példányok J ekelius ábrázolásai közül legjobban a 
típusra (9. ábra) hasonlítanak.

H ydrobia soeen i J ekelius 
(XXXIV. tábla 20)

1944. Hydrobia soeeni n. sp. Jekelius — 75, p. 60, 11. t. 1 —6. á.

Apró termetű (kb. 3 mm) faj. A kanyarulatok domborúak, az utolsó 
majdnem azonos magasságú a spírával. A csúcs tompának látszik. A köl
dök majdnem teljesen eltakart, a belső ajak felső része az utolsó kanyaru
lattal egybeolvad.

H ydrobia lin ea ta  J ekelius 
(XXXIV. tábla 8)

1944. Hydrobia lineata n. sp. Jekelius — 75, p. 61, 11. t. 7 — 9. á.

Karcsú típus. A kanyarulatok kevésbé domborúak, és szabályosan 
növekednek. Legfőbb jellege a finom, sűrű harántbordázottság. Alakjára 
nézve a H. frauenfeldihez áll legközelebb. A Budapesti Földalatti Vasút 
feltárásából került elő.

Genus: BYTHINELLA Moquin-Tandon 1856

Ez az aprótermetű nemzetség ritkán található szarmata képződmé
nyekben.
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B yth in ella  eu gen ii J ekelius 
(XXXV. tábla 1)

1944. Bythinella eugenii n. sp. J ekelius — 75, p. 62, 12. t. 1 —3. á.

Toj ásdad alakú, négy-öt kanyarulatból áll, az utolsó kanyarulat 
megegyező nagyságú a spírával. A csúcs tompa. A szájnyílás ovális, ferde, 
a belső ajak alig ívelt, a külső domború.

Genus: PSEUD AMNICOLA Paulucci 1878

Ez a nemzetség nem mondható gyakorinak a hazai szarmata képződ
ményekben. Apró termetű.

P seu d am n ieo la  th o losa  J ekelius 
(XXXV. tábla 2 -3 )

1944. Pseudamnieola tholosa n. sp. Jekelius — 75, p. 64, 12. t. 15 — 19. á.

Domború, kevés számú kanyarulat. A csúcs tompa. Kerek szájnyílás, 
a belső ajak majdnem elfedi a köldököt.

P seu d am n ieo la  (Staja) tu rislav ica  J ekelius 
(XXXV. tábla 4 -5 )

1944. Staja turislavica n. sp. Jekelius — 75, p. 121, 44. t. 30 — 37. á.

Tornyos, kissé zömök alak. A kanyarulatok oldalvonala alig domború, 
a spíra majdnem egyenes vonalú. A csúcs tompa. Az utolsó kanyarulat kb. 
egyenlő a spírával. A szájnyílás ferde, ovális, a belső ajak majdnem egyenes 
vonalú, a külső domború.

Genus: PYRGULA Cristofori-Tan 1832

Szarmata képződményeinkben ritka nemzetség, egyetlen fajjal, 
kevés példányban.

P yrgu la  eu gen iae (Neumayr)
(XXXV. tábla 6 -7 )

1875. Hydrobia eugeniae Neumayr — 106, p. 429, 17. t. 9—11. á.
1942. Pyrgula eugeniae N eum. — 205, p. 50, 15. t. 219—226. á.
1944. Pyrgula soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 65, 13. t. 4—8. á.

Tornyos, karcsú alak, bár karcsúságban bizonyos ingadozások m utat
koznak. A kanyarulatok közepén karima szalad végig spirálisan. A karima 
feletti és alatti rész ívelt. A szájnyílás ferde ovális, a külső ajak az él m iatt 
szögben törik. A köldök majdnem teljesen zárt.

Ismert a Budapesti Földalatti Vasút feltárásából, valamint a karádi 
mélyfúrásból.
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Genus: BITHYNIA L each 1818
B ith yn ia  ten tacu la ta  L in n é  

(XXXVII. tábla 7)

E fajt csak fedőpajzsocska képviseli, mely oválisán megnyúlt, egyik 
vége erősen lekerekített. A másik csúcsban húzódik ki, egyrészt azáltal, 
hogy a csúcs előtti rész ívben hajlik be. A fedőt körkörös gyűrűk díszítik, 
melyek a homorú oldalon jól látszanak, míg a domború oldal sima. A vár
palotai szarmata—pannon átmeneti képződményekből ismert.

Familiar ELLO BIIDAE

Genus: CARYCHIUM 0. F. Müller 1774
Carychium  m in im um  Müller 

(XXXV. tábla 13-14)
1934. Carychium Sandbergeri H andm. — 158, p. 190, 2. á.
1943. Carychium minimum Müller — 159, d. "6, III. t. 25. á.
1956. Carychium minimum Müll. — 9, p. 516, IV. t. 1, 6. á.

1,5 mm átlagnagyságú, öt-hat kanyarulatból álló példányok. Karcsú 
termetűek, bár bizonyos fokú változatosság mutatkozik, mert vannak 
zömökebb alakok is. A kanyarulatok lassan növekednek, oldalvonaluk 
domború. A csúcs hegyes. Az utolsó kanyarulat kb. a spíra magasságával 
egyenlő. A szájnyílás ovális, kitüremkedett, három foggal: egy kolumelláris 
a belső ajak alsó részén, egy garatfog a külső ajkon és egy parietális lemez 
a szájnyílás felső peremén, de közel az orsóhoz. Egyes példányoknál ez 
utóbbi mellett, illetve felett egy második lemez kezdeménye is megjelenik.

A zömökebb alakok teljesen egyeznek Soós (159) ábrájával, míg a 
karcsúbbak inkább ugyanezen szerző (158) munkájában bemutatott 
rajzhoz hasonlítanak jobban. A leírt példányok a várpalotai aknamélyítés 
szarmata rétegeiből elég szép számmal kerültek elő.

Familia: LIMNÁEIDAE

Genus: STAGNICOLA L each 1830

S tagn ico la  palustris (0 . F. Müller)
(XXXV. tábla 8)

1911. Limnophysa palustris pétensis n. sp. Kormos T. — 82, p. 46, 23. á.

Hegyes spíra, domború oldalvonalú kanyarulatok. Az utolsó kanya
rulat kb. azonos nagyságú a spírával, és szélessége nem tér el az előzőtől. 
A szájnyílás gyengén peremes, alul lekerekített, felül csúcsban végződik. 
A fajt öt-hat kanyarulatból álló aprótermetü példányok képviselik az 
előző lelőhelyről gyűjtött anyagban.
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Família: PHYSIDAE 
Genus: APLEXA F lemming 1820

(72)

A plexa subhypnorum  Gottschick
(XXXVII. tábla 5 - 6 )

1920. Aplexa subhypnorum n. sp. Gottschick — p. 116, I. t. 9/b. á.

Balra csavarodó, hegyes, viszonylag alacsony spírájú alak. A száj
nyílás felül hegyben végződik, alul kerek, kiszélesedő. Az idősebb ala
koknál a szájnyílás kb. egyenlő magasságú a spírával. Egészen fiatal 
példányainknál a szájnyílás a ház kétharmada.

Família: PLANORBIDAE 
Genus: PLANORBARIUS F roriep 1806

Planorbarius borelli (Brusina)
(XXXV. tábla 9)

1902. Planorbis Borellii Bros. — 25, III. t. 1 —3. á.
Szűk köldökű, vízszintes síkban felcsavarodott példány, a második 

kanyarulat alig nagyobb az elsőnél, de a harmadik erősen kiszélesedik, 
és a köldök tájékán ráhúzódik az idősebb kanyarulatokra, miáltal a köl
dök tágassága leszűkül. A szájnyílás széles, erősen lekerekített tégla
lap. Egy fiatal példány került elő a soproni szarmatából, Vitális I. gyűj
téséből.

Genus: GYRAULUS (Agassiz) Charpentier 1837
G yraulus p avloviéi (Brusina)

(XXXV. tábla 1 1 -12)
1902. Planorbis Pavloviéi Brus. — 25, III. t. 13 — 15. á.
1955. Gyraulus (Gyraulus) pavloviéi Brus. — 7, p. 305, II. t. 23 — 25. á.

Négy kanyarulatból álló alakok. A köldökoldal jobban bemélyed, 
mint a spíra. A köldök tág, és nem nagyon mély. A harmadik és negyedik 
kanyarulat erősen kiszélesedik. A szájnyílás a köldökoldal felé hajló 
szív-alak. Finom, sűrű, néhol erősebben kifejlett növekedési vonalak 
díszítik.

G yraulus so len oeid es (Lörenthey)
(XXXV. tábla 10)

1902. Planorbis (Gyraulus) solenoeides nov. sp. Lörenthey — 95, p. 190, XIII. t. 
21. á.

Apró termetű, három kanyarulatból álló alak. A kanyarulatok lassan 
növekednek, az előző kanyarulatokat alig fogják át. A köldök széles és 
gyengén bemélyedő. A szájnyílás majdnem kerek. Finom, sűrű növekedési 
vonalak.
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Família: ANCYLIDAE  

Genus: ACROLOXUS B eck 1837

630

Ez az Acmaeahoz erősen hasonlító nemzetség csak a várpalotai 
szarmata—pannon átmeneti képződményekből került elő.

A croloxus deperditus (Desmarest)
(XXXYII. tábla 8)

1875. Ancylus deperditus Desmarest — 132, p. 582, XXVIII. t. 28. á.

Kúpos, nem csavarodott, kissé magas ház. A bázis elnyúlt, erősen 
letompított ellipszis alakú. A csúcs a középről kissé hátratolódott, az előtte 
levő rész enyhe ívben lejt lefelé. A vázon ritkás, koncentrikus díszítés 
található.

Família: PU PIL L ID A E

Genus: GASTROCOPTA Wollaston 1878

G astrocopta n ou letian a  (Dupuy)
(XXXV. tábla 17)

1875. Pupa (Leucochila) Nouletiana Dupuy — 132, p. 549, XXIX. t. 22/a —b. á. 
1919. Leucochila nouletiana (Dupuy) — 48, p. 12, I. t. 22 — 23. á.

2 mm nagyságot elérő, öt-hat kanyarulatból álló kúpos, toj ásdad 
alakú házak. A kanyarulatok domborúak, finoman vonalkázottak. Az 
utolsó kanyarulat a szájnyílás előtt összeszűkül. Szűk köldök. A szájnyílás 
lekerekített háromszög alakú, gyengén kitüremkedő. A külső ajakon három 
garat- ( =  palatális) lemez található, melyek közül a legfelső a legkisebb, 
az alsó a legnagyobb. A belső ajkon két kisebb oszlop- ( =  kolumelláris) 
fogacska helyezkedik el. A szájnyílás felső, homlok- (parietális) pere
mén két lemez húzódik a szájnyílás belseje felé. Ezek közül a jobb szélső 
a szájnyílás szögletében helyezkedik el, erős, kissé ívelt. Ez utóbbi majd
nem szemben áll a legalsó palatális lemezzel, és vele együtt a szájnyílás 
két legerősebb lemezét képviselik.

Sandberger a fajt a sansani helvéti édesvízi képződményekből 
ismerteti. Hazánkban a várpalotai szarmatából került elő.

G astrocopta acu m in ata  larteti (Dupuy)
(XXXV. tábla 1 5 -1 6 )

1875. Pupa Lartetii (Dup.) — 132, p. 548, XXIX. t. 21/a —b. á.
1919. Leucochila acuminata larteti (Dupuy) — 48, p. 11, I. t. 20 — 21. á.
1940. Pupa (Gastrocopta) acuminata larteti Dup . — 155, p. 133, VI. t. 90 — 91. á.

Zömök termetű, alul széles, felül gyorsan elkeskenyedő, 2 és 1/2—3 
mm nagyságot elérő, átlag hat kanyarulatból álló példányok. A kanyaru
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latok domborúak. A szájnyílás jól kitüremkedett, szív alakú, benne két 
(ritkán három) garatlemez van, az első nagyobb. Ezenkívül egy oszlopfog 
eléggé feltolódva és egy erős, kissé ráncos parietális fog látható.

Genus: VERTIGO О. F. Müller 1774

V ertigo (V ertilla) an gustior J effreys 
(XXXVI. tábla 1)

1911. Pupa öcsensis n. sp. Halaváts — 52, p. 56, III. t. 10. á.
1943. Vertigo ( Vertilla) angustior Jeffreys — 159, p. 141, V. t. 18 — 19. á.

Apró termetű, általában 1,5 mm nagyságú, tojásdad alakú, balra 
csavarodott házak. Öt kanyarulat volt megfigyelhető. A kanyarulatok 
lassan növekednek, oldalvonaluk domború, balról jobbra felfelé tartó, 
finom vonalkázás díszíti őket. Az utolsó kanyarulat középvonalában 
bemélyed. A szájnyílás peremei kitüremkedettek. Gyengén nyitott köl
dök. A szájnyílás szív alakú, alul lekerekített. A felső peremről két, kb. 
egyforma hosszú, ún. boltozatlemez nyílik a szájnyílásba, majd a külső 
ajkon egy garatlemez, és a belső ajkon egy oszloplemez húzódik mélyen 
befelé.

A leírt házak teljesen azonosíthatók Halaváts (52), valamint Soós 
L. (159) leírásával és ábráival.

A bemutatott példányok a várpalotai aknamélyítésből, a szarmata 
képződmények felső szintjéből, a szarmata—pannon átmeneti rétegek alatti 
édesvízi betelepülésekből kerültek elő.

Família: VALLO NIIDAE  

Genus: VALLONIA Risso 1826

V allon ia  su bpulchella  (Sandberger)
(XXXVII. tábla 1)

1875. Helix (Vallonia) subpulchella Sandb. — 132, p. 543, XXIX. t. 3 —3/c. á.

Alacsony spírájú, négy kanyarulatból álló, 3 mm átmérőjű alakok. 
A kanyarulatok fokozatosan növekednek, az utolsó erősebben kifej
lődött. A köldök mély, a szájnyílás majdnem kerek, és pereme vissza- 
hajlott. A felszínt finom növekedési vonalak díszítik.

Genus: STROBILOPS P ilsbry 1893

Strobilops tiaru la  (Sandberger) 
(XXXVI. tábla 4)

1886. Strobilus tiarula n. sp. Sandberger — 132, p. 331. 
1907. Strobilus tiarula Sandb. — 197, p. 72, II. t. 9. á.
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Apró termetű, kb. 2 mm átmérőjű példányok. A kanyarulatok oldal
vonala enyhén domború. A legidősebb kb. két kanyarulat sima, a többi 
harántbordákkal fedett, melyek fele olyan szélesek, mint a bordaközök. 
A bordák, különösen az idősebb alakoknál átterjednek a bázisra is a 
mély köldökig, de részben már elgyöngülnek. Az utolsó kanyarulat felső 
részét és bázisát tompa él választja el. A szájnyílás félhold alakú, peremei 
gyengén megvastagodottak, és visszatüremlenek. A szájnyílás parietális 
részén lemez borítja az előző kanyarulat alját, és köti össze a külső, vala
mint a belső ajkat. Ebből a lemezből két fogszerű függőleges lemez húzó
dik be mélyen a szájnyílásba. A külső lemez jóval erősebb, mint a belső. 
Érdemes megemlíteni, hogy a megtartási állapottól függően a parietális 
lemez a rajtalevőkkel együtt gyakran leválik és ilyenkor csak a helyén- 
maradt világosabb folt jelzi nyomát.

E fajt Sandberger írta le fenti munkájában, de az ábrázolást csak 
R itter adta leírással együtt. Utóbbi szerző ábrázolásaival teljesen meg
egyeznek példányaink.

Familia: CLAUSILIIDAE  

Genus: TRIPTYCHIA

Triptychia cfr. su turalis (Sandberger)
(XXXVI. tábla 2 -3 )

1875. Clausilici (Triptychia) suturalis Sandb. — 132, p. 652, XXVIII. t. 11—11 /a. á.

Két töredékes példányból megállapítható volt, hogy Sandberger 
bemutatott alakjánál valamivel nagyobb, több kanyarulata is van. 
Alakja erősen megnyúlt, a felső harmadban gyorsan hegyesedik. A kanya
rulatok ugyanezen a tájon lassan növekszenek, az alsók gyorsabban. 
A csúcs tompa, az első 2—2 és 1/2 kanyarulat sima, a többi axiális finom 
hordákkal sűrűn rovátkolt. A szájnyílás körte alakú, felül hegyben húzó
dik ki. A belső ajkon három fog található, melyek közül az alsó kettő 
az oszlopon helyezkedik el, és vele együtt csavarodik végig, ahogyan ezt 
a töredékek mutatták.

Familia: O LEAC IM DAE

Genus: OLEACINA (Bolten) Roeding 1798

O leacina sp.
(XXXVI. tábla 7)

Megnyúlt, orsó alakú ház. A kanyarulatok kezdetben lassan növe
kednek, enyhén domborúak. A spíra oldalvonala kissé domború, majd
nem egyenes. A szájnyílás ferde, alul kiszélesedő, felül hegyben végző
dik. Tengelyirányú finom ráncok díszítik a ház felületét.
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Família: GONIODISCINAE  

Genus: GONIODISCUS F it z in g e r  1883

G oniodiscus eosta tus Go t t sc h ic k

(XXXVI. tábla 5 - 6 )
1875. Patula (Charope) euglyphoides Sandb . — 132, p. 583, XXIX. t. 1 —1 /b. á. 
1920. Goniodiscus costatus Gottsch. — 49, p. 40, XXVIII. t. 7 —7/b. á.

Lapos, öt kanyarulatból álló alakok. A kanyarulatok gyengén dombo- 
rúak, és a legidősebb 1 és 1/2 kanyarulat kivételével harántráncokkal 
díszítettek (mint a fenti Strobilops fajok). A ráncok közei kétszer olyan 
szélesek, mint maguk a ráncok. Mély, és viszonylag tág köldök van. 
A bordázottság átterjed a kanyarulatok alsó részére is, de jóval finomabb, 
és a köldök közelében megszűnik. A kanyarulatok oldalvonala nem fél- 
körszerűen domború, hanem kissé csúcsos, letompított élhez hasonló. 
Ez a válaszvonal a felszíni durvább és az alsó finomabb bordázottság közt, 
noha a felszíni bordák folytatásai terjednek át a bázisra is. A szájnyílás 
félhold alakú.

Família: LIM ACIDAE  

Genus: MILAX Gray 1855

M ilax lören th eyi (Gaál)
(XXXVI. tábla 9 -1 0 )

1910. Amalia Lörentheyi n. sp. Gaál — 43, p. 61, III. t. 18. á.
E házatlan, csupasz testű csiga pajzsa több példányban került elő. 

Lekerekített téglalap alakú pajzs, a búb erősen az egyik végére tolódott, 
nagyjában a hossztengely vonalába esik. A búb körül körkörös növeke
dési vonalak találhatók. A búbfelőli oldal domború, a másik oldal gyen
gén homorú. Gaál leírásával és ábrájával azonosíthatók példányaink.

Genus: LIMAX Linné 1758 
L im ax erassus Clessin 

(XXXVI. tábla 8)
1910. Limax crassa Cl. — 43, p. 62, III. t. 16. á.

Az előző pajzshoz hasonló, a búb jobb oldalra tolódott el, és a pajzs 
jóval vaskosabb, bázisán a középtájékon bemélyed.

Família: FRUTICICOLIDAE

Genus: MONACHA F itzinger 1833 
M onacha punctigera (Thomae)

(XXXVI. tábla 11)
1875. Helix (Fruticicola) punctigera Thomae — 132, p. 499, XXV. t. 19 —19/b. á.
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Kissé laposra nyomott spírák kerültek elő. Az eredeti spíramagasság 
megegyezhetett a fajjal. Díszítése Sandberger leírása és rajza után azo
nos, amennyiben az egész finom hálózatos díszítésben udvaros, szemölcs
szerű duzzanatok helyezkednek el egymást váltogatva a növekedési vona
lak irányában.

Genus: HELICIGONA (Férussac) R isso 1826

H elic igon a  aff. lep to lo ina  ap iealis (Sandberger)
(XXXVII. tábla 2 -3 )

1875. Helix (Fruticicola) leptoloina var. apiealis Sandberger — 132, p. 380, XXIV. t 
7 -7 /c .  á.

Példányaink spírája kissé sérült a kőzetnyomástól, így a spíramagas
ság megállapítása bizonytalan. Mély köldök. Öt kanyarulat. A szájnyílás 
ferde állású, pereme visszahajlott. A váz igen finom hálózatos díszítésű, 
apró ferde sorokban elhelyezett szemölcsökkel.

Genus: CEPAEA Held 1837

Cepaea silvestrin a  etelkae (Halaváts)
(XXXVII. tábla 4)

1911. Helix baconicus n. sp. Halaváts — 52, p. 55, III. t. 7. á.
1923. Helix (Tachaea) Etelkae Halaváts n. sp. Halaváts — 53, p. 403, XIV. t. 7/a, 

b. ábra.

Viszonylag alacsony spírájú, öt gyengén domború kanyarulatból álló 
ház. A szájnyílás ferde állású, félhold alakú, kissé kitüremkedett. A külső 
ajak vékony, a belső kissé megvastagodott. Az utolsó kanyarulat közepe 
táján hosszanti irányú sárga csík húzódik, az alatta levő távolságot a 
köldökig még két világos sáv osztja fel. Várpalotán kívül a Cserháthegy
ségből és Sopronból is került elő jómegtartású színes példány.

PROTOZOA

F o r a m i n i f e r a

A hazai szarmata Foramini ferá к mediterrán maradvány alakok. 
A Bryozoákkal, valamint a kagylók, csigák nagy részével együtt a Magyar
medence utolsó tengeri időszakának képviselői, ezen emelet végével ki
halnak. Lőrenthey által a pannóniai üledékekből említett Foramini- 
ferá к bemosottak.

A hazai szarmata mikrofaunában a Foraminiferáк kis nemzetség- 
és faj-, de nagy egyedszámban vannak képviselve. Talán kivételt képez
nek a Miliolina-félék, melyek inkább nagy fajszámmal, mint egyed- 
számmal szerepelnek, néhol majdnem kőzetalkotó mennyiségben lép-



644 (78)

nek fel. Nagy mennyiségben találhatók iszapolási maradékban a Rotalia 
beccarii L., Nonion granosum d’Orb. faj példányai. Az Elphidium  nem
nek több faja képviselt, majdnem mindegyik nagy egyedszámban. Talán 
ezen utóbbi nemzetség az, amely iszapolási maradékban mindig megtalál
ható. A Nonion granosum d 'Orb. és a Rotalia beccarii L. faj egyedei viszony
lag nagytermetűek az előző korokhoz képest. Mint érdekességet említ
hetjük meg, hogy a Nubecularia nemzetség Várpalota mellől is előkerült. 
Eddig csak a balatonföldvári faunából volt ismeretes. Ezen nemzetség 
a délorosz középső-szarmatában fordul elő, és ennek alapján hazánk
ban is feltételezhetnénk a középső-szarmatát. J ekelius Karrer és Schu- 
BERT-re való hivatkozással tagadja a Nubeculáriáк korjelző szerepét. 
Függetlenül J ekelius véleményétől úgy látjuk, hogy a hazai középső
szarmata jelenlétének igazolására egyedül nem elégséges. Ugyancsak ezen 
területről ismerjük a Borelis (Alveolina) meló d’Orb (XXXVIII. tábla 
1. ábra) szarmata előfordulását. Ez utóbbi fajt csak J ekelius említi a 
szócsányi szarmatából, de bemosottnak nyilvánítja. Hazai előfordulások
ban kétségkívül autochton. Az előbb ismertetett fajok uralkodnak a 
szarmata mikrofaunában, az egyéb fajok és nemzetségek száma, egyed- 
száma elenyésző.

TENTACULATA  

В г у о z о а

A Bryozoáк közül néhány nemzetség képviselt csak, kevés fajjal. 
Viszont, ha előfordulásainkat összehasonlítjuk hazai idősebb képződ
mények bryozoás fácieseivel, azt láthatjuk, hogy nem alárendelt meny- 
nyiségben lépnek fel. A bicske—zsámbéki-medencében Perbálon, Pátyon 
nem is annyira bryozoás rétegekről, hanem kisebb zátonyokról beszél
hetünk, melyeket jóformán egyedül ezek a lények építenek föl. A tétényi 
bentonitbánya vágataiban szirtszerű zátonyrögök találhatók. Másfél— 
két méter magas kúp alakú hangyabolyhoz hasonló, szívós, de ugyan
akkor likacsos szerkezetű képződmények, melyek laza, porózus mészkőbe 
vannak ágyazva. Érdekes biocönozis figyelhető meg a perbáli zátony
rögben. Ezt Bryozoá к és Serpiila-féle (Spirorbis heliciformis E ichw.) 
építi fel (XL. tábla, 3. ábra). A rög üregeiben Modiolák, és a viszonylag apró 
termetű Irus vitalianus d’Orb., elvétve ugyancsak apró Cardium prae- 
jischerianum K öles, található. Említett előfordulásokon kívül a bicskei
medencében jóformán minden meszes kifejlődésben megtalálhatók a 
Bryozoá к öklömnyi, fejnagyságú telepei. Ismerünk Bryozoá kát azonban 
a Cserháthegységből is. Külön érdekességként említhetjük meg, hogy 
agyagos és homokos kifejlődésben úgyszólván nem találkoztunk Bryo- 
zoával, kizárólag csak meszes fáciesben. Másik érdekesség talán az, hogy 
nagyvonalúan tekintve a szarmata Bryozoáк alaki megjelenését, csak
nem kizárólag a lapos, mohaszerű telepeket, bevonatokat alkotó nemzet
ségekkel és fajokkal találkozunk.
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Andruszov (3) tanulmányában igen részletes és aprólékos, pontos 
megfigyeléseiből azt a következtetést vonja le, hogy a délorosz bryozoás 
zátonyok keletkezése — ellentétben a korallzátonyokkal — csendes víz
ben, lagúnákban történt. A legfelső telep kb. 1 lábnyi mélységben lehetett 
a víz felszíne alatt, és a gyenge hullámverést még kibírta. A víz erős moz- 
gatottságának ellene mond az a tény, hogy detritusz, törmelékképződés 
nincs. A víz tisztasága sem fontos követelmény a bryozoás zátonyok 
keletkezéséhez, melyet igazol az is, hogy agyagos üledékbe vannak ágyazva, 
sőt a jelenleg élő fekete-tengeri alakok is hasonló üledékben élnek, a víz 
igen gyakran sárga színű a lebegő iszaptól. A Bryozoáк megtelepedéséhez 
nem volt szükség szilárd aljzatra, melyre a vizsgálatokból lehet követ
keztetni, de a Fekete-tenger Bryozoái elsősorban kikötőoszlopokon — 
tehát szilárd aljzaton — telepednek meg. Ezen ellentmondás feloldásá
ban Andruszov azt tételezi fel, hogy algaerdők szolgáltathatták az első 
(szilárd) aljzatot. Ezt a feltevését megerősítik azok a jelenségek, hogy a 
Bryozoá к nem mindig levélszerű telepeket, hanem kétfelé ágazó lapos 
csövecskéket alkotnak, és nevezett szerint ilyen esetekben ágas algákra 
telepedtek volna. Feltevését földközi- és azovi-tengeri megfigyelései iga
zolják. A jelenlegi fekete-tengeri fajok a sótartalom-változást is jól bír
ják, mert a Kercsi-öbölben nagy zátonyokat hoznak létre kb. 1,7%-os 
sótartalom mellett.

Andruszov megfigyelései a fosszilis és recens bryozoás zátonyokon 
és az ezekből leszűrt tanulságok hazai bryozoás képződményeinkre is 
alkalmazhatók.

Família: ESCH A BELLID AE

Genus: LEPRALIA J ohnston 1847

Mint Canu és Bassler (26) megjegyzi, ez a nemzetség a Hippoporae 
csoport olyan alakjait foglalja magában, amelyeknél ovicellák nem figyel
hetők meg, így pontosabb rendszertani besorolása nem lehetséges.

Lepralia m on tifera  Ulrich et Bassler

(XXXVIII. tábla 2 - 6 ;  XXXIX. tábla 1 - 5 ;  XL. tábla 1 - 3 )

1923. Lepralia montifera Ulr. et Bassl. — 26, p. 134, XVIII. t. 11. á.
1943. Lepralia montifera Ulr. et Bassl. — 134, p. 188, III. t. 10 — 11. á.

A zoariumok alakja változatos lehet, általában telepszerű bekérgezé- 
seket alkotnak. A zooeciumok alakja sem állandóan egyöntetű, néha sza
bályos, párhuzamos sorokban rendeződnek el, és ilyenkor alakjuk rend
szerint megközelítőleg téglalap. Az 5—6-szög alakú zooeciumok elrendező
dése általában szabálytalan, a megfigyelések szerint legtöbbször térszűkü
léssel, illetve a legkedvezőbb térkihasználással van kapcsolatban. A száj 
nyílása elég nagy, majdnem kerek. A zooeciumok felszíne a nyílás alatt
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magas csúcsban húzódik ki. Innen sugárirányban haladó, a peremek felé 
szétágazó bordák indulnak, köztük nagy pórusok helyezkednek el.

A vizsgált anyagon jól megfigyelhetők voltak a nyílás alatt, illetve két 
oldalán elhelyezkedő apró, szarvszerű avikulariák, és kerültek elő olyan 
példányok, melyeken ovicellák is kifejlődtek. Az uttóbiak majdnem gömb 
alakúak, az általuk felépített zoárium rendszerint törzsszerű alakzatot 
képez, nem telepalkotó, valószínűleg növényi szárat kérgezhettek be 
(mint a jelenlegiek mólóoszlopokat).

Saulea—Bocec (134) is hivatkozik arra, hogy Canu—Bassler 
szerint ez ideig sem avikulariák, sem ovicellák nem voltak megfigyelhetők. 
Előbbi szerző már megemlíti, hogy mindkét kifejlődés előfordul. Vizsgált 
anyagunk nevezettek véleményét csak megerősíti. Ugyanezen szerzők 
valószínűnek tartják, hogy a bizonytalan rendszertani helyzetű nemzetség 
a Schizoporella nembe tartozik. Ezt az állítását igazolná a Schizoporella 
unicornis JoHNST.-hoz való erős hasonlóság, és attól csak abban tér el, 
hogy a szájnyílás alatt ez utóbbi zooeciumán nincs kiemelkedő csúcs, vagy 
csak jelentéktelen. Az anyagvizsgálat közben történt megfigyelések azt 
mutatják, hogy a fosszilizáció, illetve a diagenetikus folyamatok révén az 
egyes lelőhelyeken, az egyes egyéneken, sőt ezek szerkezetén belül is külön
böző mértékű átkristályosodások történhetnek, melyek folytán az anyag 
megtartása, illetve a korrózióval szembeni viselkedése is változó. Ezzel 
kapcsolatban a zooeciumok néha erősen hasonlítanak a fentebb említett 
Sch. unicornis J ohnst. fajhoz, viszont ugyanezen zoariumon belül meg
figyelhető volt a fokozatos átmenet mind a cellák alakjában, mind az erő
teljes, markáns, sugarasan pontozott díszítésben, illetőleg az erősen át
kristályosodott, gyenge díszítést mutató alaktól a jellegzetes Lepraria 
montifera Ulr. et Bassl. típusig, ahol a zooeciumok válaszfalai, valamint 
a bordák maradnak csak meg a korrózió folytán.

Saulea—Bocec szerint Besszarábia középső-szarmatájában jóformán 
egyedül kőzetalkotó faj.

A fentebb említett Budapest környéki bryozoás zátonyszerű kifejlő
déseket majdnem egyes-egyedül ez a faj építi fel.

Fain ilia: D IA STO PO R ID A E

Genus: DIASTOPORA Lamouroux 1821

Ez a nemzetség csak az alanti fajjal ismert a soproni és az ecsegi 
szarmatából.

D iastopora eon gesta  R euss 
(XL. tábla 4)

1869. Diastopora (Tubulipora) eongesta Reuss — 125, p. 510, II. t. 6 — 7. á.
1932. Diastopora eongesta Reuss — 107, p. 232, 4. á.
1943. Diastopora eongesta Reuss — 134, p. 180, I. t. 3. á.
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A faj csak töredékes példányban került elő, de ennek ellenére jellegei 
jól megállapíthatók. A zooeciumok finom, vékonyfalú csövecskék, melyek 
jól kiemelkednek a zoarium felületéből. Szájnyílásuk nagyjából kerek. Az 
egyedek különállók, és rendszertelenül helyezkednek el, növekedési vonal
szerűén finoman sávozottak.

VERMES

A férgek törzse csak pár fajjal képviselt, ezek közül a már említett 
Spirorbis heliciformis E ic h w . uralkodó mennyiségben lép fel. Különösen a 
meszes fáciest kedvelik, de agyagos kifejlődésben is előfordulnak. Minthogy 
életmódjuk folytán az aljzatra, vagy valamilyen tárgyra nőnek fel, az agya
gos képződményekben főleg kagylóteknőkre tapadva találjuk őket.

Familia: SERPULIDAE 
Genus: HYDROIDES Gunnerus

H ydroides pectinata  Philippi
(XLI. tábla 1 0 -1 2 ; XLII. tábla 1)

1904. Hydroides pectinata Phil. — 130, p. 26, IV. t. 11. á.
1955. Hydroides pectinata Phil. — 142, p. 46, 4. t. 19 — 22. á.

A csövek kezdetben szabálytalanul becsavarodottak, majd kiegyene
sedve kisebb-nagyobb hajlatokkal, gyenge kanyarulatokkal növekednek 
az aljzaton.

A csövek átmérője 1 mm körüli, külső felszínük vékonyabb-vastagabb 
gyűrű alakú ráncokkal díszített.

A hazai szarmata meszes kifejlődéseiben ismert, helyenként fészek
szerű betelepülésben kőzetalkotó mennyiségben lép fel a perbál—zsámbéki- 
medencében, valamint Ecsegen (Cserhát-hg.).

Genus: SPIRORBIS Daudin

Spirorbis h eliciform is E ichwald 
(XLI. tábla 1 - 9 ,  13)

1830. Spirorbis heliciformis E ichw. — 30, p. 52, III. t. 11. á.
1955. Spirorbis (Dexiospira) heliciformis E ichw. — 142, p. 79, 8. t. 24 — 26. á.

A csövek általában spirálisan csavarodnak, a második kanyarulat 
részben eltakarja az elsőt (alsót). Általában másfél kanyarulatból áll. 
A szájnyílás megvastagodott. A külső felszínt hosszirányú (3—5) erős 
bordák díszítik, melyeket finomabb harántbordák kötnek össze, miáltal 
néha hálószerű felszín alakul ki.
6 Földtani Intézet Évkönyve — 15



Minthogy fentnőtt életmódot folytatnak, felnövési oldaluk sima, 
lapos vagy eredetileg homorú.

A Cserháthegységből, Perbál környékéről ismerjük a bryozoás ki
fejlődéssel kapcsolatban. Várpalotáról agyagos kifejlődésből került elő, 
viszonylag nem nagy példányszámban, de kétségtelenül autochton előfor
dulásból.

Schréter (144) említi a balatonfelvidéki szarmatából; Vitális (213) Sopronból; 
Kókay (85) Várpalotáról.
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B iosztratin óm ia i je len ségek

(XLII. tábla 2 - 4 )

A felhalmozott vázak irányítottságán kívül (18) a ragadozó к
fúrási nyomai érdemelnek még említést. Különösen érdekes az egyik 
perbáli mészkőfejtő kb. 30 cm-es agyagrétegében, melyben igen nagy
számú Cerithium pictum D e f r ., kevesebb Hydrobia, Neritina, még kevesebb 
Mohrensternia, és viszonylag kevés Murex található. Ez utóbbiak közepes 
nagyságúak, fúrási nyomaik jóformán kizárólag az aprótermetű 
kon, Mohrensterniákon, valamint a fiatal találhatók, még
pedig egy-egy példányon néha 3—4 lyuk is. A fiatal, valamint az apró
termetű áldozatok váza vékony volt. is találhatók nyomok,
de — ezek viszonylag vastagvázúak lévén — a teljesen átfúrt váz ritka. 
Meg lehetett figyelni, hogy ez utóbbiaknál 4—6 kezdőlyuk is található, 
és egyik sincs átfúrva. Ügy látszik, mintha a váz megfelelő vékony részét 
keresték volna a Murexek.Még érdekesebb, szinte furcsaságnak tűnik, 
hogy e kezdő próbálkozások éppen a váz legvastagabb részén történtek, 
így a belső ajkon (ami a Neritináknál megvastagodott), valamint a csúcs 
környékén, a varratvonal tájékán. Kissé érthetetlen, hogy az élő állat belső 
ajkához mimódon férhettek hozzá, azt viszont nem igen tételezhetjük fel, 
hogy üres vázakat fúrtak volna meg. Tény azonban, hogy a к közt
találjuk a legkevesebb teljesen átfúrt lyukat.

Különböző fúrási nyomokból megállapítható volt, hogy a ragadozó 
Murex által kiválasztott maró folyadék kezdetben csak az epidermiszt 
távolítja el szabálytalan alakban. Ezután a porcelán-rétegben kör alakú 
mélyedés keletkezik, mely mindjobban mélyül, mialatt a lyuk átmérője 
nem változik. A váz átlyukadása után a belső lyuk tágítására kerül sor. 
Az oldás tulajdonképpen mindjobban mélyedő kúp alakjában történik.

Még érdekesebb, hogy ilyen Murex re valló oldási nyomokat a Cserhát
hegység meszes kifejlődéseiből előkerült vaskos vázú és nagytermetű 
Murexe ken is meg lehet találni. Tekintettel arra, hogy a faunából más 
ragadozó váza nem került elő, ezek is csak tői eredhetnek.

Furcsa, hogy a kagylókon alig észlelhetők oldási nyomok.
Bár Natica található a hazai szarmatában — de kis számmal — velük 

kapcsolatos fúrási nyomokat nem találtunk.
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P ath o log ik u s je len ség ek
(XLII. tábla 5 -8 )

Kis számban ugyan, de ilyen jelenségekkel is találkozunk, főleg a 
csigák közt. Ezzel kapcsolatban sérüléses és kicsavarodásos jelenségeket 
említhetünk meg. Ez utóbbi az esetek nagy részében sérülés után követ
kezett be. Vannak ferdén hajló spíratengelyek vagy görbült csúcsok, sérült, 
és ennek következtében erősen megduzzadt kanyarulatok. Külön figyel
met érdemel egy teljesen devolut Cerithium rubiginosum E ichw., amelynél 
a kanyarulatok átmérője az 5. kanyarulattól kezdve nem növekszik. Ez 
arra enged következtetni, hogy a lágytest termete sem növekedhetett, 
viszont vázfejlesztő képessége megmaradt. A faunaegyüttesből csak ez az 
egy példány C. rubiginosum került elő. Lehetséges, hogy a kedvezőtlen 
életkörülmények m iatt hiányzik ez a faj, és torzult egyetlen példánya.

Kagylóknál ritkán tapasztaltunk sérülési jelenségeket. Egyetlen 
Macira teknő belsejében lehetett megfigyelni erős dudorokat.

FÜGGELÉK

A l g a e
Hazai szarmata képződményeinkben a mészalga-félék eddig ismeret

lenek voltak.
A környező országok szarmata kőzeteiből ugyancsak ismertek mész- 

algák.
Feltételezhetjük, hogy hazai előfordulásainkban, különösen bryozoás 

kifejlődéseinkben és felépítésükben algák is részt vesznek. Ennek meg
állapítása azonban számos csiszolat segítségével volna lehetséges.

Família: DASYCLADACEAE

Genus: ACICULARIA d’Archiac

E nemzetség több fajjal képviselt különböző lelőhelyeinkről. 
Oltmann (110) szerint a jelenleg élő Aciculariak elsősorban a Föld

közi-tengerben élnek, rendszerint néhány méteres mélységben, míg a 
később említendő Cymopolia nemzetség a Kanári-szigeteknél és a Mexikói
öbölben található korallzátonyokon, valamint az árapály zónájában.

A eicu laria  m ich elin i Morellet 
(XLIII. tábla 1 -3 )

1922. Aeicularia michelini n. sp. Morellet L. et J. — 104, p. 24, II. t. 24 — 25. á.

A sporangiumokat tartalmazó sporangiumtűk, spiculumok nagysága 
2—3 mm. A tűk belseje tömör, az egyes sporangiumok a felületen helyez- 
6 *  —  6
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kednek el, mint gömb alakú üregek. A spiculumok keresztmetszete nagyjá
ból kör alakú. A tűket ún. intersporangikus válaszfalak kötik össze. 
A sporangiumtűk sugaras elhelyezkedésben ernyőszerű képződményt 
alkotnak, melyhez hasonló az alant leírt új fajnál látható. Ez az ernyő a 
termőkorong. A korong és a sporangiumok anyaga kezdetben mézgaszerű, 
és ebben mintegy úsznak a gömb alakú spórák. A spórák érése folyamán 
a mézga lassan elmeszesedik, a spórák kiszóródnak, de helyük mint gömb 
alakú üreg megmarad. A korong, illetve a sporangiumtűk mészkéreggel 
vonódnak be, mely elfedi a spórák üregeit, a sporangiumokat. A korong 
idővel széthull az őt alkotó spiculumokra. A tűket bevonó mészkéreg 
korróziója folytán a gömb alakú üregek ismét szabaddá válnak, és mint 
apró lyukak láthatók a spiculumok egész felületén.

A faj tűi nagy mennyiségben kerültek elő Várpalota mellől, ahol szinte 
réteget alkotnak a széthullott spiculumok.

A cieu laria  (Briardina) tran ssy lvan a  B ányai e t L. Morellet 
(XLIII. tábla 7 -1 0 )

1936. Acieularia (Briardina) Transsylvana n. sp. Bányai et L. Morellet — 10, 
2, 3. á.

Az ernyő egy részlete és széthullott tűk egyes darabjai kerültek elő az 
iszapolási maradékból. A sporangiumok egymás alatt váltakozva helyez
kednek el, két sort alkotva, ahogyan a spiculumok két oldalán levő benyo
matok mutatják. A vízszintes síkban, tehát az ernyő felületén azonban 
csak egy sor sporangium látható a tűk közt, és ezáltal jól jellemezhető az 
eltérés az Acieularia heberti Morellet L. et J. nevű fajtól, amelynél 
nemcsak egymás alatt, hanem egymás mellett is két sor sporangium 
látható. A méretek jól egyeznek az eredeti leírásban megadott méretekkel, 
csupán a tűk szélességében mutatkozik eltérés, amennyiben a megadott 
180 helyett 260 [л körüli szélesség mutatkozik. Ez az eltérés arra vezet
hető vissza, hogy a sporangiumok az alsó sorban is azonos nagyságúak a 
felső soréval, míg az eredeti rajzban az alsó sor sporangiumai kisebbnek 
vannak feltüntetve. Az ernyő sugara 2 mm körül lehetett. Lelőhely: Ecseg 
község.

A cieu laria  (Briardina) cfr. andrussow i Solms 
(XLIII. tábla 4 -6 )

1922. Acieularia (Briardina) Andrussowi Solms — 104, X. t. 30 — 32. á.

Leírás nélkül ábrázolja Morellet, ábrája alapján bemutatott pél
dányunk azonosnak látszik e fajjal, bár termetben különbség mutatkozik, 
amennyiben az ernyő sugara mindössze 2,5 mm nagyságú lehetett. Lelő
helye azonos az előbbi fajéval.
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A cieu laria  con ica n. sp.
(XLIII. tábla 11—13; XLIV. tábla 1 -3 )

Derivatio nominis: kúp alakú, kör keresztmetszetű.
Locus typicus: Ecseg melletti Kozárd község (Cserhát-hg.). 
Stratum typicum: szarmata homok és mészkő.

A spiculumok szélesebbik vége lekerekített, keresztmetszetük kör 
alakú. A sporangiumtűket a sporangiumok alkotják. A tűk nagysága 
2 mm körüli.

A sporangiumok gyengén vannak egymáshoz kötve. Ennek következté
ben a sporangiumtűk széteshetnek a gömb alakú sporangiumokra. Ugyan
csak a laza kötés következtében a spiculumok szélesebbik végéről, a sar
kokról, leeshet egy-két sporangium, miáltal az eredetileg tompa tűvég 
hegyes lesz. A bemutatott ábrák egy részén jól látszanak a spórák kiszórá
sára képződött kerek nyílások a sporangiumokon.

A leírt faj hasonlít az Acieularia schenckii (Mö b .) Solms fajhoz, de 
keresztmetszete eltérő. Hasonlóság van továbbá az Acieularia michelini 
Morellet fajjal is, melynek spiculumai ugyancsak kör keresztmetszetűek, 
de a sporangiumok bemélyedő, gömb alakú üregek, a tűk felülete sima.

Genus: CYMOPOLIA Lamouroux

C ym opolia e lon gata  Defrance 
(XLIV. tábla 4 -1 0 )

1913. Cymopolia (Polytripa) elongata Defr. — 103, p. 10, I. t. 1 —12. á.
1922. Cymopolia elongata Defr. — 104, p. 8, I. t. 1, 7, 9, 11. á.

A faj elmeszesedett ízekből áll, melyek a növény elpusztulása után az 
üledékben szétszóródhatnak.

Az egyes ízek viszonylag vastagfalú, mindkét végükön kissé elkes
kenyedő hengerek, belül üreges csatorna fut végig. Az ízek alakja változó. 
Lehet hosszú, keskeny és rövid, zömök típus. A belső falon vízszintes sorok
ban elhelyezett lyukak alkotta gyűrűk figyelhetők meg. A gyűrűket alkotó 
lyukakból, pórusokból kissé felfelé irányuló, és fokozatosan szélesedő bun
kószerű csatorna halad a falban a külső felület felé. E csatorna végéből 
4—6 vékony, másodlagos csatornácska ágazik ki, melyek a kiszélesedő 
végükkel a felületre érnek, és ott mint pórusok jelennek meg. Az elsődleges: 
csatornából rövid, nyélen ülő gömb alakú sporangium is nyúlik ki, mely az 
íz falában foglal helyet. A felületet a pórusok teljesen elborítják, néha jól 
megfigyelhető hatszögletes alakjuk. E csatornákon keresztül a felületre 
ún. asszimiláló sejtek húzódnak ki, melyek az élő növény legfiatalabb ízét 
mint finom szőrök borítják el, és a íz fokozatos elmeszesedésével elhalnak.

A maradványok ugyancsak a cserháthegységi Ecseg község mellől 
származnak.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyar-medence szarmata faunájának összefoglaló monográfiája 
esedékessé vált azáltal, hogy a délorosz, a romániai, a Bécsi-medence 
szarmata faunáját már feldolgozták. Szükséges volt az összefoglalás azért 
is, mert a hazai szarmata szintezése, a felső-szarmata kérdése, a szarmata— 
pannon határ megállapítása eddig még nem került nyugvópontra. Ismere
teink bővültek az újabb feltárások folytán a múlthoz képest, és ezen isme
retek birtokában kíséreltük meg fenti kérdésekkel kapcsolatban leszögezni 
álláspontunkat.

A szarmata tenger sótartalma a normálisnál alacsonyabb volt. A fau
nák helyenkénti változása, az egyes medencék reliktum vagy új alakjai a 
mediterránnal szemben arra utalhatnak, hogy a sótartalom a szarmata 
tenger területén sem volt egységes, hanem változó, bizonyos határok közt 
ingadozott.

Fauna szempontjából közvetlen kapcsolatot m utat a Magyar-medence 
a Bécsi-, valamint a Stájer-medencével, Galíciával és nagy hasonlóságot 
Volhyniával, Podoliával.

A szarmata fauna nemzetség- és fajszám szempontjából szegényes, 
egyedszámban gazdag. A fajok csak kis részben, a nemzetségek teljes összes
ségben a tortónai tenger reliktum-nemzetségei. Míg egyes állatcsoportok 
(korallok, tüskésbőrűek) teljesen hiányoznak, addig mások — noha a nor
mális tengeri üledékekben is gyakoriak — a szarmatában nagy mennyiség
ben lépnek fel helyenként (bryozoák, mészalgák). A reliktum-nemzetségek 
új fajainak kialakulása nem volt megfigyelhető. Á szarmata üledékekben az 
új fajok már adva vannak. Ugyanakkor ismerünk a tortónaiból változás 
nélküli, vagy csak termetcsökkenést mutató reliktum-fajokat. Egyesek 
éppen a szarmatában érik el virágzásuk tetőpontját.

A hazai szarmata szintezése a klasszikus délorosz szarmata mintájára 
eddig még nem volt lehetséges. P app A. és Grill által a Bécsi-medencében 
megállapított szintek hazai kifejlődéseinkre nem általánosíthatók, legfel
jebb helyenként alkalmazhatók. Ezek a szintek nem azonosak a délorosz 
alemeletekkel, függetlenek azoktól, és nem is párhuzamosíthatók.

A faunavizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a volhyniai aleme- 
let hazai szarmatánkban képviselt.

A középső-szarmata — besszarábiai alemelet — jelenléte már régóta 
v itato tt kérdés nemcsak nálunk, hanem a Magyar-medence kapcsolt 
öbleiben is: a Bécsi- és Stájer-medencében. Egyes szerzők felfogása szerint 
megvan nálunk, de kevert faun áj ú, nem válik el élesen az alsó- és középső
szarmata. Kétségtelenül vannak olyan fajaink, amelyek Besszarábia 
középső-szarmatájában is megtalálhatók, de számuk kevés. Ugyanígy nem 
perdöntők a bryozoás kifejlődések sem. Teljesen hiányoznak eddigi ismere
teink szerint azok a nemzetségek, melyek a délorosz középső-szarmata leg
jellegzetesebb képviselői: Sinzovia, Kishinevia stb. Fauna alapján a közép
ső-szarmata jelenléte vagy hiánya nem dönthető el biztosan a Magyar
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medencében. E kérdés megoldásában azonban a diasztrofikus változások 
lehetnek segítségünkre, melyek a középső-szarmata után, a felső-szarmata 
előtt, a Kárpátok külső övében regresszióban nyilvánultak meg. Galicia, 
Yolhynia és Podoliában a felső-szarmata nem fejlődött ki. E nagy regresz- 
sziót létrehozó kéregmozgásokat a Kárpát-medencében a szarmata— 
pannóniai határon bekövetkezett nagy változásokkal párhuzamosíthatjuk. 
Ekkor, helyesebben ez után indul meg a medence általános süllyedése, 
illetve a Kárpátok erőteljes kiemelkedése, ezzel kapcsolatban lepusztulása, 
melyre a pliocén medencéket kitöltő, nagy vastagságú, tisztán törmelékes 
jellegű üledékek is utalnak. Ebből a tényből kiindulva a Magyar-medencé
ben a szarmata üledékek időben a délorosz alsó- és középső-szarmatának 
felelhetnek meg, azzal a megszorítással, hogy nálunk a két alemelet nem 
válik szét, a jellegzetes középső-szarmata alakok hiányoznak.

A felső-szarmata kérdés szinte önmagától megoldódik a fent elmon
dottak alapján. A délorosz típusú felső-szarmata nálunk eddig nem ismert, 
és nem is tételezhető fel, mert ennek megfelelő időben nálunk már a pliocén 
jellegű üledékképződés indult meg.

A szarmata—pannon határ a Magyar-medencében ugyancsak vitákra 
adott okot, elsősorban egyes lelőhelyek ún. átmeneti faunája miatt. 
Jelenlegi ismereteink alapján megállapíthatjuk, hogy folyamatos üledék
képződés lehetséges és ismert. A faunisztikai átmenet csak olyan értelem
ben átmenet, hogy a két emelet faunaelemei egyidőben, egymás mellett 
megtalálhatók. Fokozatos átmenet nincs. A pannóniai faunaelemek fel
lépése után a szarmata alakok már nem követhetők tovább fokozatos 
létszámcsökkenéssel. Ebből következik: olyan értelemben sem lehet és 
nem is ismert átmenet, ahol megfigyelhető lett volna a pannóniai fauna 
kialakulása a szarmata faunából. A két fauna eredete teljesen eltérő egy
mástól. A szarmata fauna a tortónai tenger reliktum-alakjaiból, míg a 
pannóniai fauna az idősebb korok erősen csökkent- valamint aligsósvízű 
faunájából alakult ki. Az elmondottakból érthető, hogy folyamatos üledék
képződés esetében a szarmata—pannóniai határt a pannóniai faunaelemek 
első fellépésével, illetve a szarmata fauna hiányával állapítjuk meg, és 
jellemezzük.

A szarmata emelet, illetve a pannóniai emelet részben vagy egész
ben miocén vagy pliocénbe való sorolásában is adódtak véleménykülönb
ségek, egyrészt a folyamatos üledékképződés, másrészt a szarmata hármas 
taglalásának erőltetése miatt, továbbá a hazai alsó- és felső-pannon 
eltérő ősföldrajzi helyzete következtében. A szarmata, faunája alapján 
még a miocénhez tartozik, míg a pannóniai emelet teljes egészében a 
pliocénbe. A két emelet faunája közt is — mint látjuk — jóval nagyobb 
a különbség, mint a szarmata és mediterrán fauna közt. A hazai föld törté
netében a pannóniai emelettel indul meg a jelenig tartó kiemelkedés, 
illetve szárazulattá válás. Ez a nagy földtörténeti mozzanat, továbbá 
a pannonnak a szarmatától erősen eltérő ősföldrajzi helyzete indokolja 
ennek az emeletnek a pliocénbe való helyezését.

Fenti felfogással megoldódik a miocén—pliocén határ szintén vitatott
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kérdése, amennyiben a szarmata—pannon határ egyértelmű a miocén— 
pliocén határral.

Tekintettel arra, hogy a Magyar-medence földtani helyzete döntő 
fontosságú volt Közép-Európa szárazulattá válásában, az európai neogén 
sztratigráfiai alapja is a hazai képződményeken nyugszik. Ebből kifolyó
lag a miocén—pliocén rétegtan és határkérdések szempontjából a Magyar
medence földtörténeti mozzanatai a mérvadók.

A Magyar-medence szárazulattá válásának első, bevezető mozzanata 
a szarmata emelet, melynek tengere már csökkentsósvízű volt. A pannóniai 
emelettel meginduló és a jelenig tartó folyamatos, egyenesvonalú 
szárazulattá válásban a csökkentsósvízű, aligsósvízű pannontól a szára
zulattá válás tényét jelző édesvízi és szárazföldi kifejlődésekig bezárólag 
az egyes kifejlődések egy-egy alemeletnek felelnek meg. Vagyis: a 
szarmata, a pannóniai stb. emelet tulajdonképpen egy-egy jellegzetes 
fáciest jelöl a Magyar-medence földtörténetében. Ezek a fáciesek akár 
kor, akár kifejlődés szempontjából a faunával biztosan jellemezhetők.


