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CAEDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI,

EGY ÚJ ALAK A DÉLMAGYAKOKSZÁGl PONTUSI BETEGEKBL.

Halaváts Gyulá-íüI Budapesten.

(VI. táblii és CLty rajz a nyuiiitiiti'is kilzött. i

Evek óta uyarankeut a nagy magyar neogéii medenczénck a krassó-

szörénymegyei hegységtl nyugatra lév részének részletes földtani átvizs-

gálásával foglalkozván, már eddig több ponton fedeztem föl kövületeket szol-

gáltató helyiségeket, melyek közül most csak a pontusi korú szervesmarad-

ványokat szolgáltatott lumjcnfcldit és nikolinczit említem fel mint olyat, a

honnét az alább leírandó új Cardium alak került tdö.

A szóban forgó iieogen medencze-rész* egykori martját a krassó-szöreny-

megyei hegység kristályospalái alkotják. Magái )an a medenczében képzdött

iiledékben a neogen korszaknak mind a három emeletét — a mediteiTán,

szármát és pontusi emeletet — sikerit kövületek segélyével konstatálni.

Bájuk a diluvium képzdményei települtek.

A pontusi kor üledéke e vidéken ket, i^etrograíiailag különböz szin-

tájra oszlik, xi mélyebb szintáj agyagból, agyagmárgál)ól, a iiiíKjasabb homok-

ból áll. A verseczi Sabran dülli fiírt lyuk adatai szerint amaz 71 m.-uél

vastagabl», míg a homokszíntáj ö'ö m. vastag.

A pontusi rétegeknek az egykori mart mentet egyközesen követ kibú-

vásainál fölfedezett, már fentebb emhtett két helyiség közül a langenfeldi a

mélyebb szintáj-, a nikolinczi pedig a magasabl) szintájhoz tartozik.

Lavfienfebl Fehértemplomtól délre, a Néra alluviumján túl, a Lókva

hegység északi lejtje aljában fekszik. A felszínen e tájon, fleg melyebb

részeiben kavics közfekveteket tartalmazó lösz van, mely alól, közvetlenül a

helj'seg keleti szele mentéiben lév vízmosásban, nem nagy területen, kékes

agyag Inikkan ki s ebben találhatók nag}- számmal a kitnen megtartott

szerves maradványok. Itt az ismertetend új alak ( 'ardium Böckht, Hal.,

C. Hofmainii. Hal.. C. secaiis, Fuohs.. ('; triangnldto-coslittuni. Hal..

= A földtani viszouyolíat részletesebben tai-gyaltani a «Fehéfteniploni-Kubin

vi(léké»-ben. (Magyarázatok a magyar korona országainak részletes föliltani térképé-

hez, K. 15. jel lap.)

<t
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C. Winkleri, Hal., Congeria Zsigmondyi Hal., C. cfr. Czjzeki, M. Hörn.,

Pisidium priscum, Eichw., Melanopsis sp. és Lymnaeus vebitinus, Desh.

társaságában található.

Nikôlmcz pedig Fehértemplomtól északkeletre, a Néra és Vicsinik patak

közti dombháton túl, a Vicsinik patak völgyében fekszik. A helységet átszel

vízmosásban többe-kevésbbe agyagos, sárga, kékes szín quarczhomok réte-

gek tárattak fel s ezekbl gyjtöttem a jól megtartott kövületeket. Az innét

származó faimában az új alakot Gardiumtcffulatum, Hal., C. inirocosta-

tam, Hal., (7. cf. Mayeri, M. Höen., Congeria Partschi, Czjz., C. Czjzeki,

M. HöRN., Planorhis sp., Lymnaeus velutiniis, Desh. társaságában találtam.

Mindkét helyiségen a Magyar Tudományos Akadémia Mathem. és Term-

tud. Állandó Bizottságának támogatása folytán sokat gyjtöttem, a mely

körülményt köszönettel felemlíteni itt is kötelességemnek ismerem,

A czímben nevezett új alak ismertetése ezek után a következ.

CAEDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI, nov. form.

VI. tábla, i—5. ábra.

1882., Cardium Snem, Barb, — Halaváts Gy. slénytani adatok Dólmagyarország

neogén korú üledékei faunájának ismeretéhez. I. A langenfeldi pontiisi korú

faima. (A in. kir, földtani intézet évkönyve, VI. köt. I,ô0, 1. XIV. táb. 6

—

S. ábra.).

Teknöje tojásdad, domború, kissé tátongó. Mells részen lekerített,

hátul ferdén lemetszve. Gyengén kifejldött búbja kissé betekerdzött s a

középvonaltól kissé a mells oldal felé tolatott. A tekn felszínét 20—25

(leggyakrabban 21) lapos félkör alakú, a borda szélességét megközelít lapos

terek által elválasztott borda díszíti. A bordák azonban nem mind egyfor-

mán vastagok ; megkülönböztethetünk köztük ugyanis vastagabb és vékonyabb

bordákat. A vastagabb bordákat, fleg a búb táján, de egész hosszukban is

tüskék díszítik, míg a vékonyabbak simák. A búbtól a héj hátsó részéhez

húzódó vastagabb borda élt formál s példányaim közt ez a legtüskésebb.

Ezután 3, 4, 5 vékonyabb borda következik, majd ismét egy vastagabb, tüs-

kékkel díszített borda. — Erre 2—3 vékonyabb, egy vastagabb, ismét 2—

3

vékonyabb, egy vastagabb, majd 3—4 vékonyabb s egy vastagabb tüskés

borda következik úgy, hogy összesen 5 vastagabb és tüskével díszített borda

észlelhet. A hátsó tátongó részen átlag 6, fonálszer vékony borda jelent-

kezik. Hullámos srn álló növési vonalak keresztezik még ezen felül a bor-

dákat és köztereket. A tekn belseje az alsó szélen, a bordáknak megfelelen
csatornás, mely csatornák azonban csak a köpeny-benyomatig terjednek

mélyebben, azontúl sekélyebbekké váhiak. Izombenyomatai sekélyek, köpeny-
benyomata a hátulsó részen gyengén beszögehik. Zára egy durványos közép-
s két léczalakú oldalfogból áll.



129

A VI. táblán bemutatott példányok méretei :

I. ábra. 2. iil)ra. .'{. libin. 4. ábra. 5. ábra.

a tekn hossza [<á>%. 19'%,. U)'«/„. i>5% M%.
« « szélessége ... ... 15 « IS « '2\ « :2)) « 20 «

Az \.2. o. ábrában feltüntetett teknk Langeufeldröl. a 4., 5. ábra-

beliek Nikolinczröl valók.

Ez alak kétségtelenül igen közel való a Barbot de Marny * által Orosz-

ország szármátkorú lerakodásaiból leírt ( kirdium Suessi-hez úgy annyira,

hogy a langeufeldi faunát tárgyaló közlemény megírásakor e ket alak közötti

különbséget nem találtam elég oknak arra, hogy attól elválaszszam. Az azóta

gyjtött nikolinczi példányokon azonban a jellegek uüír annyira tovább fej-

ldtek, miszerint azon meggyzdésre kelle jutnom, ha még hozzá veszem a

függélyes eltérj e<lés közötti különbséget is, hogy itt a ( '. Sucssi egyik muta-

tiójával (Waagen értelmeben) van dolgom s ep azért uj névvel látom el.

A ket alak közötti különbségek a következk. A lutfujsafj ; — míg

ugyanis— Barbot szármát korú alakjainak hossza 7, szélessége í) mm. addig

a mi, pontusi korú alakunk méretei azét kétszeresen, st háromszorosan meg-

haladják. Az általános alak, mely ott nyultalib, nnnt itt. (A VI. táb. 3 ábrá-

ján egy abnormis alakot is közh'ik). A f kulönliség azonban a héj diszitésé-

ben, a vastagabb és vékonyabb l)ordák számában és azok egymásközötti ará-

nyában van. ('. Suessi-nek ugyanis csak 'A (tán 4 is) vastagabb, tüskés bor-

dája van, C. pseudo-Siiessi-nel 5, de ezeket nem minden esetben fedik egész

hosszukban a tüskék, hanem e dísz csak a l)úb táján lév részre szorítkozik.

C. Sucssi-nél ket vastagabb l)orda közt 3 vékonyai)!) borda van, míg a

C. psinido-Su('ssí-né\ ez nem állandó s a szám változik. Langenfeldi példá-

nyaim közt van olyan is, melyen e jelleg teljesen megfelel Barbot példányaié-

val (VI. tábl. 1. ábra), a legtöbbnél azonban az els és második vastagabb

borda közt 4, a második és harmadik vastagabb borda közt pedig 2 véko-

nyabb borda van. (VI. tábla 2., 3 ábra.) Nikolinczröl származó példányok-

nál pedig az els osztályl)an 4 vékonyabb borda mellett a második osztály-

ban 3 vékonyabb borda jelenik meg (VI. tábla 4. ábra); — st itt az els

osztály vékonyabb bordáinak száma 5-re emelkedik (VI. tábla 5. ábra).

E változatok szemléltetésére a mellékelt szisztémás rajzot állítottam (issze,

hol is az 1, 2 a langenfeldi, 3, i pedig m nikolinczi példányokon észlelt

borda-elosztást timteti fel.

Összefoglalva pedig az elsorolt különbségeket, fokról-fokra követhetjük

a fejldés menetét s látjuk, hogy a szármát kor sós vizébl áttelepedve a

pontusi kor felig sós vizébe e faj nem csak hogy el nem törpült s el nem

veszett az uj körülmények közt, de 's()t meg megnyölt s teknöjenek díszítését

ujabb ujabb, vékonyabb bordák közbe tolása által tovább fejlesztette.

Geologicseskij ocserk cliersonskoj üubevuiji, pag. 1.""):^.. tab. 1, fig. !2U—!2!2.
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A C. pseudo-Sucssi különben némi rokonságban áll a C. Carimntinum,

_«.*-rH 1
PARïscH-al is. De ezen, bár egykorú alak-

IJlUlffíl B 1 1 BllUl^- ^°^ ™^^ jobban különbözik, mint az öre-

nnnwwm^.M^M^m^m-m-nrttt^ a. gebb C. Suessi-töl. A C. Carmmtinum

^^UmUmíMeXm UlIi*^ ugyanis nagyobb, vastagalib teknöj és

M/y/rUBmHIIIfnlfl^ gömbölybb alakú. Bordái igen kiemel-

'r'J'^^ ^
kedök. A bordák közt némelyik itt is vas-

^^llmi|TTÏin|Q{ll tágabb és tüskékkel díszített s ezek közt
^*****^! 1 1 *»-*-^6fi vékonyabb bordák vannak. A Carnun-

tinum-nál azonban ezen jelleg már korántsem oly szembetn, mint alakunk-

nál is és a C. Sucssi és C. pseudo-Suessi-nél élt alkotó borda itt elveszett s

inkább a "2. és 3-dik vastagabb borda az, mely ilykép kitnik a többi közül.

Fuchs Tivadar úr, a bécsi cs. kir. természetrajzi udvari múzeum öre szíves-

ségébl a bécsi medenczéböl származó példányokat tekintettem meg s így

saját szemeimmel gyzdtem meg e különbségekrl.

A VI. TABLA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Cardium pmudo-Suessi, Hal. Langenfeldrol, másfélszeres nagyításban,

átmenet a C. S'iiessi,lik^B.-\\oz.

i2. ábra típusos példány Langenfeldrol, másfélszeres nagyításban.

3. a. h. ábra mells oldalán is lecsapott extrém alak, Langenfeldrol, más-

félszeres nagyításban.

4., 5. ábra — típusos példányok Nikolincz-rl, természetes nagyságban.

Mindezen eredeti példányok a M. kír. Földtani Intézet gyjteményeiben

riztetnek.


