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A MEZOZÓI THECOSMILIÁK ÓRIÁSXÖVÉSE

kolosvAry Gábor

Nagyméret Thecosmiliák polipcsátméri a 20 mm-nél kezddnek. Ar
ilyen nagy polipcsövekben a sövények száma 42—50. Ilyen nag^^méretü Thecos-
miliákat gyjtött Legányi a Bkkhegységben Felstárkány, Felnémet, a
cserépfalui Subalyuk hányója és az Arany-gombtet világos, Schréter szerint

ladini mészköveibl. Ily óriásnövés Thecosmiliák a középs-triászból eddig
ismeretlenek voltak. Nagyságuk alapján a bükki lelhelyeket is a fels triászba

lehetne sorolni. A bükki nag^xsöv Thecosmiliák azonban a felstriászkori nagy-
csöv ismert fajokkal nem azonosíthatók. Legányi példányai egy telepen
belül is igen változékonyak. Átmérjük 5—20, ill 22 mm-ig variálhat. A sövény-
szám variabilitása sem egyezik a Thecosmilia norica nev és Frech által leírt

fa'jjal. A bükki^alakot eszerint — legjellemzbb sajátossága megjelölésével —
Thecosmilia variábilis n. sp.-nak nevezem el. Mint egyetlen középtriászbeli óriás-

csöv Thecosmilia : g^mjttípusa (kollektív se) lehet a nóri és raeti óriásformáknak.
A bükki lelet érdekes kérdést vet fel : van-e törvényszerség a középs- és

fels-triász Thecosmiliák csátméretének kifejldésében ? Ennek megvilágításá-
hoz szükséges, hogy áttekintsük az eddig megmért fajok idrendi eloszlását.

(A fajnevek kezdbetinek nagybets szedése az 1. ábra függleges faj-adataira

vonatkozik !)

Id
Raet

.Msóbb-sz.

Fajnevek Legnagyobb csátmér mm
BAVarica 27
OMbonii 25
BUonamici 18
DEfilippi 10
CLathrata 10
Rofanica és Sellae 8
Norica 22

Ladin

CEspitosa
CYathophylloides
•Fenestrata és CArlvana
Oppeli T . . .

.

Variábilis
BAdiotica és Granulata
Subdichotoma
SUblaevis és SPizzensis

15
13 (

10
5

22
10
8
6

A csátmér tehát az id elrehaladásával növekedik. A nagycsöv fajok

kialakulása az idveF számban és méretben egyaránt gyarapodik. Ez a jelenség

törzsfejldési (phylogenetikai) folyamat. Az sformák általában kisebbek, a ké-
sbbiek nagyobbak! A hangsúly azon van, hogy a 20 mm-es maximum a ladini

emeletre, a 27 mm-es a legfels triászra jellemz. A bükki Thecosmilia variábilis

képviselte maximum a 10 mm-es átlagból elször ugrik ki (1. 1. ábra). A következ
idszakokban a többi faj már szükségszeren követi a továbbnövés vonalát.

A bükki lelet úttör jellegét megersíti rendkívüli változékonysága is, amely ers
fejldési mozgásba lendül, tehát egy mobilizációt bizonyít.

A fels-triász alsóbb részeiben a Thecosmilia cyathophylloides, cespitosa és

norica fajok kifejldése már lassúbb, azaz evolutív jelleg, mert a 10 mm-es átlagot

több állomással, fokozatosan haladja túl. A raeti fajok esetében már újra nagy
ugrásokat találunk. A Thecosmilia bucnamici hirtelen szökell ki a 10 mm-es át-

lagból és a Thecosmilia ombonii is ugrásszeren éri el a 25 mm-es értéket.
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A Thecosmiliák fénykora fajgazdagság tekintetében valóban a fels-triász,

de óriásnövésben még nem csúcspont.

A jurában még mindig három faj (Th. rugósa, irregularis és costata) a 10
mm-es átlagon vesztegel. A Th. virgulifera faj az átlag alatt marad 8 mm-es ér-

tékével. A 10 mm-es átlagon s azon túl a következ a sorrend : Th. flabellata 12 mm;
Th. suevica 12 mm ; Th. koniakensis 14 mm ; Th. langi 16 mm ;

Th. longimana
18 mm ; Th. moraviensis 20 mm ; Th. írichotoma 22 mm ; Th. volzi 25 mm ;

Th.
truncata, grandis és magna 35 mm !

/

A jurában egyéb újtípusú korallok nagyfokú elretörése mellett a Thecos-
miliák fajszáma a triász Thecosmiliák fajszámához mérten hanyatlik. Ez a hanyat-
lás az óriásnövés további ersödésével egybe esik. A három legnagyobb jura-

idszaki kiugrás tulajdonképpen már a nemzetség hanyatlásának (regressziójá-

nak) jele.

Az eocénben már csak két fajt találunk, az oligocénben hármat, a miocén-
ben pedig az egyetlen utolsó faj is kihal. A hanyatlás tehát határozottan vissza-

vezethet a jura-idszaki szélsséges megnövekedés megjelenésére, mely után
már a könyörtelen elsatnyulás következik be. A magyarországi krétából, ó- és

újharmadkori rétegekbl egyetlen Thecosmilia faj sem került el. Eddigi ismere-
teink szerint tehát hazánk területén az utolsó Thecosmiliák a legfels jurából

származnak.

A krétakorú Thecosmiliák cshossza ersen csökken. A négy jellemz gosaui

Thecosmilia (Th. naphiana, pulchella, abbreviata és similisj a 10 mm-es átlagon

felül vannak, átmérjük 12—20 mm közt ingadozik.
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A három meszozói idszak, Thecosmiliáinak méreteit a 2. ábra szemlélteti.

A triász-Thecosmiliákat a baloldali görbe, a jura-Thecosmiliákat a középs és a

kréta-Thecosmiliákat a jobboldali görbe fzi egybe. A jurában a 10 mm-es átlag

csökken, a krétában már nincs is meg.

A következ táblázat még jobban rámutat a nemzetség kihalására. A 35
mm-es óriás Thecosmiliákkal az ó-típus kihal és ezzel az sibb jellegek is kivesznek.

Idszak
10 mm.

10 mm. 10 mm. 20 mm. 35 mm.
max.alatt felül felül

Kréta — — 3 1 -

,
Jura 1 3 6 2 3

Triász 6 6 4 3 —

Frech a Thecosmiliákat a Calamophylliákkal egybe vette. Azonban a

harmad- és negyedkori Calamophylliák (synon^nna : Rhabdophyllia) hasonló al-

kata csak paralellizmus és nem genetikai rokonság. A Thecosmiliák elsatnyulása

épp a cs megrövidülésében és a csátmér egyidej megnövekedésében nyilvánul

meg. A Calamophylliák pedig — melyek már a triászban élnek — a Thecosmilia

nemzetség emelked fázisának kortársai, s így nem lehetnek a Thecosmiliák
,,elcsökevényesedett részlegei”. A triászkori Calamophylliák a késbbi — tehát

a harmadkori — Calamophylliáknak az ' sei, így a Calamophylliák és Thecos-
miliák hasonlatossága csak párhuzamosság (konvergencia).

Kimutatott dolog továbbá az is, hogy — amint arra már S a 1 o m o n
,

rámutatott — a Thecosmiliák a Montlivaultiák si, telepesed formáiból erednek

(„MontlivauUia radiciformis” az- alsó ladinból), s hogy e Montlivaultiák telepe-

sed ágából származtak le, míg a Montlivaultiák másik ága, mely megrizte a
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magányos polipformát: az eocénben óriás magányos példányai után kihal. A Thecos-
miliák kihalásuk eltt a lerövidül polipcsvel és kiszélesed kelyhükkel inkább
hasonlítanak külalkat szempontjából seikhez a Montlivaultiákhoz, mint az ily

nagyfokú változáson át nem ment Calamophylliákhoz. Ez utóbbiak még az eocén-

ben is megrizték azt a konzervatív formát, melyet az els triászkorú Calamophyl-
liák magukra 'öltöttek. Ezen összehasonlítás alapján tehát megdl Frech né-

zete, hogy a Calamophyllia-Thecosmilia hasonlatosság genetkai rokonság lett

volna.

r. Kojio»Bapu;

FHraHTCKHH poci Theeosmiliae MeaoaoHCKoro Boapacta

Abtop onncbiBaer nepByio KopaiuiOByio HaxoaKy jiaflUHCKoro Boapacxa c ojibmuM
flHaMerpoM Tpy, HaflfleHHyio uepea <P. JleraHU b ropax Biokk.

Oh He MO>KeT HAeHTn(})npoBaTb ee c Thecosmilia« BepxHe-xpnacoBoro Boapacxa
H noflOÖHOro pocxa ; cneaoBareJibHO oh c^HTaex ee hobbim bhaom h Haabmaer ee Th.
variábilis noTOMy, mto ee rpyÖKH h HOMep neperopoflOK MpesBbmaÜHO pasHOoSpaanbi.
Oh cpaBHHBaex xpnacoBbie, lopcKue h MenOBbie bhaw h ycxaHaB.xHBaex, mxo pocx ee

HMeex (})HJioreHexHMecKoe h cxpatnrpatj)HMecKoe snaMeHHa. Oh ne cuHxaex aöcOjiioxHbie

II oxHOCHxenbHbie pasMepbi KpHxepHeM CHranxcKoro pocxa, ho Bbi.\inpaHne nocne napa-
cxaHHH. B KOHue cxaxbH aBxop onpOBepraex xoaKy apeHHH (ppexa, no Koxopoií The-
cosmiliae HMeiox renexHaecKHe CBaabi c CalamophylJiae ; no er MHeniiK) hx cxoacxbo
aBaaexca xojibKO napanjienbHOcxbK).

' Aecroissement géant des Tliecosmilias

pár G. KOLOSVÁRY I

L’auteur décrit la premiére occurence du coralliaire Thecosmilia á tbe
large, d’áge ladinien, trouvé pár F. L e g á n y i dans la montagne Bükk. II ne
peut pás l’identifier avec les espéces á taille semblable de Thecosmilias d’áge
triasique supérieur, pár conséquent il la considére comme une espéce nouvelle
et lui donne le nm Th. variábilis, parce que le nombre des tubes et des cloisons

est trés variable. II fait la comparaison des espéces triasiques — jurassiques et

crétaciques et il établit que l’accroissement a une importance phylogénétique
et stratigraphique. Comme critére de l’accroissement géant il ne considére pás les

dimensions absolues et relatives, mais l’extinction qui a suivi l’accroissement.

A la fin de són mémoir l’auteur réfute l’opinion de Frech, selon laquelle les

Thecosmilias seraient en connexion génétique avec les Calamophyllias ; il prend
leur ressemblance pour un parallélisme.
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