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Az árpádi leihely kát érdekes kövületéről.
Kókán Jánostól.

(Felolvastatott a társ. 1874. január 14-ki szakülésén.)

Múlt évi november hó 12-én az árpádi kövületekről tar- 
ott értekezletemben tettem említést egy sajátságos kövületről* 
melyet a nevezett helyiségen eszközölt gyűjtések alkalmával 
találtam. Az eleinte kérdésesnek tekintett kövületet az esz
közölt összehasonlítások alapján biztosan sikerült meghatároz
nom. Az itt bemutatott kövület a „Cardinm edentulam," mely, 
bár ismeretes már s le is van irva, ritka előfordulása folytán 
nagyobb érdekkel bir. Hörnesnek is csak egy ily példány állott 
rendelkezésére az árpádi lelhelyről. Miután e cardium, mit 
Hörnes különösen kiemel, nagyon változó, nem tartom célsze
rűtlennek azon mellékes eltéréseket röviden fölemlíteni, melye
ket a szóban levő példányon észlelhettem. Hörnes az „Abhand- 
lungen dér k. k. geol. R. Anstalt“-ban foglalt, ismert munkájában 
a card. edentulumról szóló irodalomban említést tesz a „Journa 
de Conch.“ 5-ik kötetéről, melynek 302-ik lapján a cardium 
edentulum leirása szintén található. Le van továbbá e faj De- 
midoff „Voyage dans la Russie meridionale“ cimli remek kiad 
ványában irva, azonban az említettek által* leirt kövülettől az 
általam felmutatott némileg eltér. Hörnes, a rendelkezésére 
állott példányt következőképen irta l e : „alakja trapezoid, 
összenyomott, egyenlőtlen oldalú s a csőrből kiinduló 22— 24 
bordával bir stb.“ E leírással megegyezik ugyan az általam 
lelt példány, azonban a zárszélek a két kövületnél némileg i 
eltérők. Hörnesénél a zárszélek csaknem egyenlő elhajlást 
vagyis eltérést mutatnak a csőr felett képzelt vizszintestől 
az általam felmutatott kövület-példány zárszélei egyenlőtlen el
kérést tüntetnek elő, vagyis ennek egyik szárnya metszettebb a 
másiknál, mi oda mutat, hogy még inkább egyenlőtlen-oldalú.

A Demidoff által leírt példány, mely e szerző nyilvánítása 
szerint a Krímben oly annyira gyakori, az Árpádon lelt cardium 
edentulumtól szintén eltér. Demidoff példányának zárszélei csak
nem vízszintesek, míg ezek az én példányomon, mint fenn 
emlitém, eltérők, vagyis metszettek. Demidoffénál a csőr jóval
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szélesebb, valamint az él, mely felületén átvonul, mindinkább 
szélesebb, mig itt ugyanazon kiterjedésű marad. A lerajzolt 
példánynál az egyik alsó szél igen elhajlott, mig a másik 
egészen metszett élt tüntet elő; az árpádi példány pedig egy 
szabályos trapezoid. A „Journal de Conchyliologie“ 5-ik köte
tében leirt cardium edentulum nagyságbani eltérése lenne 
még felemlítendő, a mennyiben annak nagyobb szélességi-, mint 
hossz-kiterjedése van.

Az elsoroltak lennének a főbb eltérési pontok a leirt kö
vületek között, ezek azonban nem oly lényegesek, hogy ezen 
kövületet ezektől egészen eltérő, uj fajnak lehetne nevezni.

A másik érdekes kövület, mely szintén Árpádról, a már- 
gásabb részekből való, a „Valenciennesia annulata.u E kövüle; 
felemlitése annál is érdekesebb, minthogy uj bizonyítékául szolt 
gál Hantken Miksa igazgató úr a magyar tudományos Academia 
legközelebbi gyűlésén felolvasott azon állításának dr. Lenz Oszkár 
nézete ellenében. Ugyanis Lenz úr a bécsi cs. k. földtani in
tézet 1873-ik évkönyvének Ill-ik  füzetében a Fruska-Gora 
hegységről szóló értekezletében, a beocsini márgát, melyben a 
Valenciennesia annulatát találta, a szármáti emeletbe sorozza; 
miután pedig a Valenciennesia annulata Árpádon oly jellemző 
congeria-kövületelt közt találtatott, inkább mondható, hogy a 
nevezett kövület a congeria-, mint a szármáti képlet tulajdona.

' A Valenciennesia annulata ezen uj lelhelyéből következik
tehát még, hogy e kövület előfordulásának legnyúgotibb határa 
nem a Szerém-megyében fekvő Frusca-Gora-hegységben, hanem 
egyelőre Árpádon (Baranyamegyében) keresendő.




