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SLÉNYTAN. TALAEONTOLOGIA.

EGY ÚJ CARDIUM-FAJ

AZ ÚGYNEVEZETT «CONGERIA-RÉTEGEKBÖL.»

Telegdi Kóth Lajos-íóL

A pécsi szigethegység szélein tudvalevleg a neogenképlet változatos

fs érdekes lerakodásai jutnak a felszínre, nagyjában a hegység palaeozoi és

régibb mesozói képleteit szegélyezvén. Míg a régibb neogenképzödések csak

a szigetnek partszéleként lépnek fel, a hegység zömétl pedig nagyobb távol-

ságra csakhamar fiatalabb sedimeutek alatt tnnek el, addig az úgynevezett

Congeria-emelet lerakodmányait a Mecsek-hegységtl éjszak- és éjszaknj'U-

gatra, az egész területen, mely a Balaton és Duna között mint meglehetsen

lapos dombvidék elterül, szakadatlanul nyomozhatjuk vízmosásokban, árkok-

ban és fkép a dombok éjszaki és nyugoti lejtin, hol azok az általános dilu-

viális lepel alól mint e vidck legmélyebb képzdményei bukkanak ki.

Pécstl mintegy éjszakra, O-Kurdnál, az említett dombos vidéken,

közel Baranya megyének határához, a Fuchs Tivadar custos úr ^ által gon-

dos összehasonlító tanulmányok alapján pliocennek bebizonyított «Congeria-

rétegekben« érdekes fauna mutatkozik, melyhez az itt leírandó új faj is

tartozik. A szóban forgó leihely, melyet, e vidék földtani felvételét eszkö-

zölve fedezem fel, az ( )-Kurddal délkeletnek szemben fekv dombsor nyu-

gati lejtjén van, és a falutól csak a Kapos-folyó alluvial képzdései által

van elválasztva. A rétegekben, melyek az út hosszában és fkép az Új-Kurd

nev telepítvény alapításkor eszközölt leásások által igen szépen feltárvák,

kékesszürke meszes agj'ag (tályag) csillámos quarzhomokkal és e ket anyag-

nak keverékével váltakozik, mihez a fekü-részekben, a Bucskó-hegy éjszaki

lejtjén lev árokban szilárdabb réteges márga es homokk járul. Megjegy-

zend, hogy a kövületeket tartalmazó, pliocen «Congeria« -rétegek összleten

e helyt közretetleniíl a diluvium települ.

Az itt eltemetett fauna jellegét és elosztását illetleg, ez alkalommal

röviden csak felhozom, hogy a csillámos homokban, a leírandó uj Cardium-

fajjal együtt még Cardium Sciimidti, Comjeria triangularis'^ és Cong, rliom-

' Stmlieu über das Alter der jüngeren Tertiärbildungeu Griecheulads. Sitzuugsbr.

d. math, uatiirw. Classe der kais. Akad. der Wissensch. LXXIII. Abth. Wien 1876.

'* BöcKH J. tisztelt barátom «Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai«

czimü, alapos munkájának 225. lapján (a m. kir. földtani intézet évkönyve IV. kötet

4. füz.) csak a Coug. rhomboideát idézi Kurdról, mely adatot ezennel kiegészítem. Ebbeu

egyszersmind új támaszt nj'er az ott kapcsolatosan kimondott nézet, liogy a Coug. triau-

ííularis és a Cong, rhomboideának külön-külön szintájakba való állítása, legalább a mi

magyarországi nagy neogen-inedenczénket illeti, kell alap nélkül szüki>lk(Hlík.
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boidea fordulnak elö ; továbbá hogy az agyagot fkép Anodonta és az Unió ata-

vus jellegeivel bíró Uniók, mellékesen Card. unt upertum is jellemezik, míg a

Card, semisulcatuin, valamint Vivipara, a Y. Sadleri jellegével, mindkétféle

anyagban honosak.

Ezek után az új alak leírásához térhetek át, habár némileg talán külö-

nösnek látszik is egy egyes alaknak, mely elvégre lényegileg csak morpholo-

giai érdekkel bir, az összefüggésbl mintegy kiszakított leirása. Azonban egy-

részt azért, mivel Böckh fgeolog úr, ez alakot idézett munkájában már mint

nCardium sp. nnv.)) vagy mint «kurdi faj» idézi, leírását nekem engedvén át,

mint a ki azt legelször, még pedig szép és jó megtartású példányokban

gyjtöttem ; másrészt azért, mert az elttünk lev negyedévi folyóiratot az

efféle rövidebb közleményekre kiválóan alkalmasnak tekintem, nem akarok

ennek az eredeti alaknak megismertetésével tovább késni.

CARDIÜM CRISTAGALLI ROTH NOV. SP.

IV. tábla, 1 a—c, 2. ábra.)

Vékony, igen törékeny háza egyenl héjú, a héjak kerekded- vagy

egészen haránt-tojásdad körvonallal birnak, ersen domborodottak, egj'en-

ltlen oldalnak, a mells párkányon gyengén szárnyszerüen elöhúzvák, kere-

kítettek és kissé keskenyebbítettek, a hátsó párkányon nagy mérvben tátog-

nak. A púpok elre iránj'ulnak s ersen begöngyölödnek. A héj felületét

6—8, — többnyire hét — meredeken tetalakú, sugaras borda fedi, melyek

felfelé csaknem papírvékonynyá váló, kakastarajhoz hasonlító lemezekbe

mennek át olyformán, hogy azok, a héj mells részétl annak hátsó része

felé mindinkább növekedvén, a leghátsó lemezt mint legmagasabbikat tün-

tetik el.

Kurdról birok egy példányt, a melyen ezen leghátsó tarajlemez a

20 "^„-nyi magasságot éri el. Még egészen fiatal egyéneknél is e tai-ajokmái*

élesen kivehetk. A tarajok, melyek gyöngéd minségüknél fogva gyakran

kissé, néha egészen lefelé hajlottak, harántmetszetben igen világosan csöves

szerkezetet mutatnak.

- A hátmezn (area) rendesen gyenge, sugaras redk láthatók, melyek-

nek elseje, t. i. az, a mely a leghátsó lemezhez áll legközelebb, néha gyen-

gébb bordává válik. A bordák közt lev terek, melyek, a központos növeke-

dési sávoktól eltekintve, simák és laposak, a bordáktól világosan kivehet

barázdák által vannak elválasztva.

A bordák alapjukon a tereknek szélességét a kettnél többel is felül-

múlják.

A kagyló sarka (cardo) mindegyik héjban két oldalfogból áll, melyek

közöl a mells tökéletesebben van kifejldve, mint a hátulsó ; a cardinal-



fogak törpék, a jobb héjban jobban tnnek ki. A két izombenyoraat szintén,

de különösen a mells, igen világosan látható ; a köpenj' épszéltí.

A héj belseje a küls rész bordáinak megfelel sugaras mélyedéseket

mutat, melyek egeszén a púp belsejébe hatolnak. Az ezen mélyedések által

képezett bordák a közepén csekély kivájást mutatnak, az alsó szelén gyak-

ran fogasak.

Méretek :

Hosszúsága a lY-ik táblán 1 a—h ábrában rajzolt héjnak 58.5*"^,

Magassága a « « « « <• « 52.-, «

A jobb héj méretei (1 c ábra) valamivel csekélyebbek, (a héjak külön

egyénektl származnak).

Hosszúsága a lY-ik táblán 2. ábrában rajzolt héjnak 74 «'^,

Magassásfa a « « « « « 68 «

Hasonlatosságok és különbségek.

Az elttünk fekv alak kétség kívül legközelebb áll a Card. Hungari-

cuin IIörn.-\\ez, még pedig ennek 28. táb. 2. ábrában rajzolt példányaihoz, ^

de attól a bordák száma s azoknak feltn ékesitménye által, továbbá az

által is ter el, hogy a mi fajunknál a sarkfogak is láthatók.

Card. Fuchsi Neum.-iù],'^ mely faj szintén a C. Hungaricum alaksorába

tartozik, C. cristagalli már általános alakzata, továbbá a bordák száma és

részint azoknak külseje által is, a bordák és terek közti viszony, valamint

végre még a sarkvonal menete által különbözik, mely utóbbi a C. crista-

galli-nál tompa szögöt képez. A C. Fuchsi-hoz ellenben a bordák magas

tarajaiban hasonlít.

A Brusina S. ^ úr által Card, ferrughieum Bnia.-néy alatt felhozott

Cardium, amennyire az /. h. közölt szk leírásból kivehetem, ugy látszik

közeli rokona a C. cristagallinak , de minthogy Brusina ur azt mondja,

hogy az «a C. Penslíi Fuchs-nál kisebb», tehát a C. crístagalli-nál lényege-

sen kisebbnek kell lenni; továbbá C. ferrugineum csak «5, ritkán G— 7 bor-

dával« bír. Azonkívül a bordák, melyek Brus, szerint a recens C. (Tropido-

cardium) costatum L. bordáihoz nagyon hasonlítanak, e szerint úgy látszik

kissé más alakúak, mint az az általam felállított fajnál az eset.

A magy. nemzeti múzeum rének, Frivaldszky János, kir. tanácsos

úrnak szives készsége által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy ama,

'•' Dr. M. Homes. Die fossilen MoUnskeu des Tertiär-Beckens v. Wien. II. köt.

(Abh. d. k. k. geol. R. Anst. 1855.)

* Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. 25. köt. 1875. 412. 1.

^ Fossile Biuueu-MoUuskeu aus Dalmatien , Croutien u. Slavouien. Zá^'ráb

1874. 138. 1.
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Afrika nyugoti partjai mellett élö Cardium-fajnak eredeti példányait az én

ásatag alakommal összehasonlitliatám.

Úgy találtam, hogy e két alak bordaképzödése általánosságban ugyan

hasonló, de a részletekben meglehetsen eltér egymástól. ]\íenuyiben áll ez

a C. ferrugineum és a C. cristagalli-ra nézve, azt meghatározni, nem birván

az elbbinek rajzával, természetesen képtelen vagyok.

A C. cristagalli kömagvai némileg emlékeztetnek a Card. Neumayri

Fuchs-TSi is, de még inkább a Barbot-féle «pontiisi mészk »-ben elforduló

kis Card. Odessas Barh.^-alakra,.

Lelhelyek. Az ó-kurdi homokon kivül, melyben, mint emlitém, a C.

cristagalli nem ritka, ezen fajt meg Bakácsán is, kékesszürke agyagban talál-

tam, Valenciennesia annulata, Card, apertum és Cong, rhomboideával együtt,

BöcKH úr pedig annak rozsdaszin kmagvait homokk-gumókból gj'üjtötte

Hidas-\\k\ homokban, (többek között egy Yivipara sp. kmagvával), Xénwt-

Vrügh-nél (Cong, rhomboideával és Card. Schmidtivel együtt), Biikkösd-ne\

(itt az imént emiitetteken kivül még Cong, triangularissal és Dreissenomyá-

val), továbbá Sonnás-nál, a keresztesi erdben Cserdi-nél, Zsiljvik-ntl, Piiszta-

falii-n sárgás, homokos márgában a homok közt; jól megtartott mészhéjait

a sormás-fiyiiriifU-i völgy porhanyó csillámos homokkövébl, és végre a

bükkösd-i kékesszürke agi/ag-hól gyjtötte.

Ó-Kurd kivételével az itt felsorolt leihelyek valamennyien Baranya-

megyében vannak, még pedig a pécsi hegység szélei körül.

A Cardium cristagalli, melynek az agyagban talált példányai nagyob-

bak, mint a homokból valók, mindeddig a pontusi emelet ama két osztályá-

nak, melyeket Böckh ur (1. id. munkáját) az ott leirt területen megkülön-

böztetett, csak felsejében találtatott.

Megjegyzés a IV-ik táblához.

A IV-ik tábláu 1 a—c ábrában rajzolt héjak C>-Knrclról valók ; a 2. ála-. rajz. héj

Bükkösdröl, az agyagból származik. Valamennyi természetes nag^^ságban van rajzolva.

Az eredeti példánj'ok a m. kir. földtani intézet gj'üjteméuj'ében vannak letéve.

^ Barhot de Marny «Geologicseskij ocserk Chersonskoj Guberniji» St. Petersburg

1869. t. 8. ábra.


