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KÉT ÉRDEKESEBB SMARADVÁNY NÓGRÁD MEGYÉBL

Még az 1948. év nyarán Horusitzky F. vezetésével történt felvétel során
begyjtött kövületanyag slénytani feldolgozását rám bizta. Vizsgálataim slénytani
vonatkozásait, valamint a belle levonható rétegtani következtetéseket részleteiben

már egyebütt ismertettem (1), e helyen csupán két ritkább, ill. rétegtani jelentsége
következtében általánosabb érdek faj rövid bemutatására szorítkozom.

Cardium (Trachicardium) Horusitzkyi n. sp.

A szécsénkei szeszgyár melletti homokfejtben jellemz kövületként egy nagy-
alakú Cardium gyjthet. Küls alkat tekintetében, a bordák profilját és srségét
illeten legközelebb a Sacco által a Piemonti-medence asti emeletébl ismertetett

Trachicardium multicostatum B /-.-hoz látszik állni (2), lényeges eltérést mutat azon-
ban ettl a fajtól azáltal, hogy a bordák alsó perem felé es végén tüskézettség nem
látszik és a Sacco által megadott bordaszám —55 — a szécsénkei alakénak — 26
— több, mint kétszerese. Ennek az aránylag ritka alaknak a bordaszám tekintetében

való variabilitása mégnem smeretes. Megemlítend, hogy Cossmann és Pey-
r o t szintén ábrázol egy alaktanilag távolabb, de bordasíírség tekintetében köze-

lebb álló alakot, melvet mint Cardium (Trachicardium) fraternum May ért
'

ír le (3).

1. ábra.

A Cardium (Trach.) horusitzkyi 63 mm széles, magassága 62 mm, egyes íek-

njének vastagsága 22 mm. Közepesen domborodott, elölrl tekintve megnyúlt, szív-

alakú; alul lekerekített, ell kissé kiugró pereme van; gyengén aszimmetrikus; a búb

kissé hátratolódott. A tekn felszínén kb. 26, a búbtól sugarasan széttartó borda szá-

molható meg. A bordák a perem közelében szélesek, laposak, az alsó peremnel mint-

egy 3 mm szélesek, a búb felé haladólag elkeskenyednek é^ megkettzdnek.

A bordaközökben a perem közelében árokszeríí bevágódás figyelhet meg, a búb

közelében ez nem észlelhet.

Pectunculus (Axinaea) inflatoides T. Roth.

Idetartozó alakot a becskei Fogacs-puszta homokfeltárása szolgáltatott.

A P. (A.) inflatoidest T. Roth K. ismertette az egri faunából, mint új fajt (5), s

hozzá legközelebb álló fajoknak a P. (A.) saucatsensist és a P. (A.) inflatust veszi.

Elbbitl fleg méreteinek csekélyebb volta különbözteti meg. Az izombenyomatok



minségét illeten ehhez, míg domborodottságát illeten a P. (AJ influtushoz hason-

lóbb. A héj egész habitusának, az oldal- és keresztprofil hasonlóságának alapján pél-

dányaimat kétségtelenül a P. (A.) inflatoidessel kell azonosnak tartanom, a P. (A.)

obovatus L a m.-kal való összetévesztést a héj vékonysága s a zárszerkezet jelleg-

zetesen finom kiképzdése teljességgel kizárja. Jellemz különbség még, hogy a

P. (A.) obovatus zárszerkezetében a fogak ersen szögbe törnek, mi a P. (A.) infla-

toidesnél nem észlelhet.

Az egri faunán kívül Horusiizkij még megtalálta e fajt Diósjenn (4) s

így a Fogacs-puszta a P. (A.) inflatoides harmadik hazai elfordulása.

A fentebb ismertetett két faj rétegtani jelentségére vonatkozóan az alábbia-

kat jegyzem meg.

2. ábra.

A hazai alsó-miocén akvitáni emelet teljes feldolgozása mindezideig nem
történt meg, amit talán legjobban az egri fauna rétegtani elhelyezése körül támadt,
s lezártnak aligha tartható vita igazol legjobban. Gaál I. teljes részletességgel

kifejtett indokai alapján (6) a hazai miocén-idszak legidsebb tagja az akvitáni

emelet képviseljének tekintend. Ezt igazolja, hogy ezen erfordulás egyik jelleg-

zetes alakját a P. (A.) inflatoidest Horusiizkij Diósjenn is megtalálta, ahol

pedig a rétegtani viszonyok teljesen áttekinthetek, amennyiben itt a P. (A.) infla-

toidest tartalmazó réteg alján P. (AJ obovatusos réteg, tehát kétségtelenül fels-

oligocén képzdmény található, a fed pedig Aequipecten praescabriusculusos -kép-

zdmény, mely kövület viszont világszerte a burdigáli-emeletet jelzi.

Horusiizkij már korábban utalt arra (4), hogy hazai akvitánunkat hiába

kíséreljük meg akár a Rhne-öböl, akár pedig a Bécsi-medence típusos akvitánjával

összehasonlítani, mert a faunisztikai megegyezést az sföldrajzi viszonyok eleve

kizárják, minthogy az akvitáni-emelet ,,nyugat-" és „keletmediterrán provinciája"

közvetlen sföldrajzi kapcsolatban nem állt. Ha tehát a hazai akvitáni kifejldés

tökéletes sállattani jellemzését meg akarjuk oldani, saját területünkön, a kelet-

mediterrán provincia területén kell kereskednünk.

A elbbiekben röviden bemutatott fajok a hazai akvitán-emelet faunajegyzékét

gyarapítják.

U n gár Tibor
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