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FELSÜ-PAXXÓXIAI ÖSMARADVÁXYOK PÉCS KÖRXYÉKÉRÖL

STRAUSZ LÁSZLÓ*

(3 táblával)

1951 nyarán a Mihált z I. vezetésével a Mecsek-hegység környékén
térképez csoport kevés triász, mediterrán, szarmata és alsó-pannóniai anyag
mellett igen szép fels-pannóniai smaradványokat g^mjtött.

A leletek túlnyomó része a Mecsek D-i oldaláról, Pécs környékérl, a Congeria
rohmboideás homokokból való, 12 lelhelyrl. 'A C. rhomboidea-Í2i] ezek közül csak
6 helyen van meg (1—6. sz.) ;

íg\' e fácies vezéralakjának inkább a Limnocardium
schmidti-t lehetne tekinteni, mert az 9 lelhelyen megvan. Egyik ponton Congeria
balatonica fordul el kétes C. rhomboidea példányokkal együtt, másikon C. rhom-
boidea mellett (rossz megtartása miatt) kétes C. balatonica ; harmadik helyen
Congeria cfr. balatonica a Limnocardium schmidti-vel. Ezek az elfordulások is

valamelyest támogatják azt a — nálunk ma már teljesen elfogadott — nézetet,

hogy a Congeria balatonica és Congeria rhomboidea fajok azonos szintben fordulnak
el. s ha a C. balatonica az északibb, a C. rhomboidea a délibb területeken gyako-
ribb is, ténylegesen van néhány közös elfordulá.si helyük. A rhomboideás fácieshez
sorólok még két gyengébb lelhelyet (11. és 12. a következ jegyzékben), ahol
csak bizonytalan, vagy fáciesre nem jellemz alakokat találunk.

A Mecsek ÉXy-i oldaláról régebben is csak a Limnocardium (Prosodacna)
vutskitsi-s fáciesbl ismertünk smaradványokat. A most Tormásról gjmjtött
anyag is jellemz e fáciesre. Szentlrincnél ellenben a vutskitsi-s és rhomboideás
faunák keveredésére mutat a L. outskitsi faj mellett a rhomboideás faunák két
legjellemzbb Limnocardiumának : a L. schm,idti és L. cristagalli-nak jelenléte ;

ugyanitt kétes Congeria balatonica-péláány is akadt. Az egyes fels-pannóniai
fáciesek pontosabb elterjedését még nem körvonalazták

; legutóbb megjelent
vázlatos térképem is fleg csak saját megfigyelési anyagom alapján, nem az
összes lelhelyekre vonatkozóan jelzi a fáciest is (9. sz., a harmadik térképmellék-
let).

A lelhelyek és az smaradványok összesített jegyzéke a következ :

I. Congeria rhomboidea-fácies :

1. Pécsbagota és Zók közt.
2. Pécs, Magasépítési Vállalat téglagyára (Kokszmü közelében).
3. Nagy Póstavölgy, (Árpád mellett) az országút kanyarodójától É-ra 200 m.
4. Árpád, homokbánya.
5. Himesháza.
6. Pécs, a Lauber-féle homokbányától kb. 3 km D-re.
7. Téglavet, Xagykozár (a 11. lelhelytl ÉK. 1 km).
8. Kozármislény, gépállomás kútásása.
9. Pécs, Magasépítési V. a Lauber-féle homokbányától kb. 1 km D,

10. Pécs, Lauber-féle homokbánya.
11. Nagykozár alatt a felhagyott téglavet.
12. Kozármislény, homokgödör az országút mellett.

II Limnocardium vulskitsi-s fácies :

13. Szentlörinc, községi homokbánya.
14. Tormás, a lignit fekvje.
15. Tormás, a lignit fedje.
E lelhelyek pontosabb megjelölését és földtani leírását elreláthatólag a

gyjtk rövidesen közzéteszik.

• Eladta a M. Földt. Társulat slénytani Szakosztályának 1952. XI. 3-1 szakülésén.
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Lelhelyek

Unió alavus P a.

Limnocardium sp.
— schmidti H ö r n.
— cfr. hungaricum Horn.
— cristagalli R o t h
— riegeli Horn.
— cfr. rogenhoferi F.
— arpadense Horn.
— haueri Horn.
— majeri Horn.
— banaticum F.

— planum D e g h.
— vutskitsi B.

Dreissenomya inlermedia P'.

Congeria sp.
— balatonica P a.

— triangularis Pa. +
— rhomboidea Horn.
— rhomboidea var;

cor. nov. var. +
— rhomboidea var.
— alata B.
— zagrabiensis B. ^
Viviparus sp.

Melanopsis decoUala S t o 1.

Valenciennesia reussi N e u m.
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A Mecsekhegység környékérl, különböz lelhelyekrl már mindezen fajo-

kat leírták (10) az új Congeria rhomboidea-yá\ioza.tokon kívül, csak a Limno-
cardium planum-ot és a Melanopsis decollala-i nem

;
ezek is közönségesek a szom-

szédos területek fels-pannónjában. Ösmaradványnévsorunknak különlegessége

a csigák elenyész száma : a neveknek egy nyolcada, de az elfordulásoknak csak
tizenharmad része, a tényleges példánj'számnak még ennél is kisebb része. Ezt
azonban nem valamilyen fácie.s-sajátságnak tartom, hanem azzal magyaráznám,
hogy anyagunk túlnyomórészt kbelekbl, héjnélküli példányokból áll ; már-
pedig a csigákat, fleg az apró csigákat kbélbl nemcsak meghatározni bajos,

hanem gyjteni is. Ezt a magyarázatot látszik ersíteni az is, hogy három csigánk
közül kett csak azon a két lelhelyen fordul el, ahol az összes fajok héjasok,

a kagylók is.

Az egyes fajokról a következket' jegyezhetjük meg :

Limnocardium schmidti H ö r n. Termete csekély mértékben változékony :

néha gömbhöz közelít, néha ersebben tojásdad. Változatosabb a bordázata:
legg>'akrabban 18—20 a bordák száma, de ez 15— 16-ra is csökkenhet. Csökkent
bordaszámot leginkább az oldalt ersen megnyúlt termet és elretolódottú búbú
példányokon figyeltem meg. így a 10., 7. és 5. sz. lelhelyeken. Bizonytalan egy
olyan változatnak ezen fajhoz tartozá.sa, melynél több vékonyabb borda van (9.

sz. lelhely).
Limnocardium cristagalli R o t h : A bordák taraja néha 2 cm magasságot is

meghalad, de legtöbbször alacsonyabb. Nyilván azonos a L. meisiB. fajjal (2. p.

72-78).
Limnocardium riegeli Hö^rn: Gyakoribb a keresztben kevéssé megnyúlt

terme-t és kevéssel elretolódott búbú — de van majdnem négj'zetes alakú
(ilyen pl. az Árpádról származó legnagyobb példány) s van ell egészen elkeske-

nyed héjú'*is. A héj domborúsága is elég változékonynak látszik ; lehetséges azon-
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bán, hogy a túlságosan lapos példányok csak utólagosan összenyomottak, mert
ilyeneket csak a réteglapokkal párhuzamosan fekv teknk közt találtam, míg
azok a példányok, melyek teknöi a rétegezésre merlegesen vagy legalábbis elég

nagy szögben a párhuzamosságtól eltérve helyezkednek el, sohasem nagyon
laposak. Ersen domború, gömbhöz közeled termeteket találtam a 6. és 8’. sz.

lelhelyeken. — A bordaszám csak kevéssé ingadozik, az els mezn 14 körüli

;

a hátsó mezn csak 1—2 igen gyenge borda látható (Lrenthey szerint (6)

a szekszárdi példányokon 17—20 a bordák száma). A 6. lelhelyen van 11 — 12
bordájú is a kövérebb termet példányok közt ; az árpádi példányokon az a különös-

ség, hogy a bordák a középsktl az els oldal felé nem gyengülnek, hanem in-

kább ersödnek, az els borda éppen a legersebb.

Limnocardium arpadense Hörn.: Nem tartom valószínnek, hogy ez a

faj azonos lenne a L. diprosopum B.-val (1. L ö r e n t h e y 6. p. 105. és A n d r u-

s 0 V 2. p. 62). A n d r u s 0 V szerint a két tekn hátul rés nélkül érintkezik ;

valójában rövid és keskeny rés látszik csupán a hátsó oldal fels részén.

Limnocardium haueri Hörn.: A n d r u s o v (2) állapította meg, ho^ e

faj az elbbitl abban is különbözik, hogy hátul ersen tátongó ; ez a m.i példá-
nyainkon is igen jól látható.

Limnocardium majeri Hörn.: Rendkívül változékony (8. I. tábla, 7., 8.^

11., 12., 15., 18. és 20. ábrák). Pécs környékén a következ változatokat találl

tam
;

^

a) széles-ovális, 22 bordával, a bordák közepes szélességüek
;
a búb kissé

kiálló (nem teljesen elsimult), a hátsó ré.sz nem kiszélesed (pl.- a 2. lelhelyen).

b) termete és a bordaszélesség hasonló, de a bordák száma ersen csökkent,
17— 18 (4. lelhely),

c) hasonló termet mellett nagyobb számú vékonyabb borda (2. sz. lel-
hely),

d) az els rész sokkal keskenyebb, mint a hátsó, a búb ersen elöretolódott
(2. sz. lelhely),

e) búb kevéssé elretolódott, a bordaközök aránytalanul szélesek, a héj

szokatlanul vastag (1. lelhely).

Limnocardium sp. (6. sz. lelhely) : Sérült, összenyomott példány, mely közel
áll ug\’an a L. rogenfioferi-hez, de eltér tle annyiban, hogj' tekni domborúak,
11 bordája ersebb és szélesebb.

Limnocardium banaticum F. : Ennek a balatonicás kifejldésben gyakori
fajnak egy óriási termet példányából való töredéket találtam az árpádi anyag-
ban, kb. kétszerese az eddig ismertetett legnagyobb példányoknak ; egyébként
a típustól semmiben sem tér el.

Limnocardium (Prosodacna) cfr. vuískitsi B. : a héj belsejében rendesen
alig van a bordáknak megfelel vályú e faj típusánál ; egyes szentlrinci (13.. sz.

lelhely) példányoknál azonban ezek a (kbélen kiemelked gerincet mutató)
árkocskák aránylag ersek s ezért a fajhoz tartozásukat is kétesnek tartom,
bár ez a jelleg a változékonyság körébe is szorítható.

Dreissenomya intermedia F. : Egyik változata (6. és 8. lelhely) a szokottnál

kövérebb, hátul-fölül ersen kiszélesed, mmdnem szárnyaltnak mondható —
ezáltal a D. schröckingeri F. felé hajlik. Másik változatánál a búb annyira elre-

tolódott és a hátsó-fels oldal olyan nyugodtan ívelt, hogy a D. arcuata-hoz köze-

ledik
;
mégis ezzel össze nem téveszthet, mert elüls-alsó oldala is domború, nem

homorú vonalú.

, Congeria balatonica P a. : Nem a heg>'es (háromszöges) termet, hanem a

hátul ersen szárnyalt, tehát széles, ovális változatok szerepelnek a pécskörnyéki

lelhelyeken.
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Congeria sp. : Tormáson (15. lelhely) elforduló egyszer hegyes, három-
szöges termet Congeria, amely a C. balaionica és a C. sinmlansB. 0-, 3. tábla,

17— 19. ábra; 5., 17. tábla, 24—26 ábra) között áll (búbja kevésbbé becsavart,

mint a C. balatonica-nál). Lehetséges, hogy a C. simidans csak változata aC.
balaíonicá-nak.

Congeria sp. (2. sz. lelhely) : Egyik nagytermet példány a C. balaionica

és C. triangularis között van ; különlegessége, hogy hátán éles gerinc fut s a j)e-

rem felé elsimul ; ennyiben hasonlítana a C. preradovici B.-hoz (5., 19. tábla,

25. ábra), de körvonala egészen más, nem háromszög, hátul nem szárnyalt.

Másik példánynál hásonló termet mellett az éles gerinc végig fut a peremig; ez

jobban hasonlít a C. triangularis P a. -ra, de ugyancsak hiányzik a búb mögötti
szárnyaltság s ebben lényegesen eltér a C. íriangularis-tó\.

Congeria rhomboidea H ö r n. var cor. nov. var. Ehhez a pécsi 1. sz. lelhely-
rl származó új változathoz több, jó megtartású kbelet sorolunk. A termet
különlegessége : épen keresztben lapult (ellrl-hátulról összenyomott) ahhoz
képest, hogy rokon Congeria alakok milyen irányban mutatnak gyakran lapos
tekn-alakot (oldalnézetben, tehát egy-egy tekn fell nézve szélesek, élirl vagy
hátulról nézve keskenyek). Els pillantásra torzulást, utólagos összenyomódást
gyaníthatnánk

; de a példányok alapos vizsgálata mellett lát.szik, hogy nem össze-

nyomódtak, s egA’másközt való teljes hasonlóságuk is kizárná ezt a magyarázatot.
Ha a termet általános jellegét, a karcsú, éles, egygerinces alakot tekintjük, akkor
elször a Congeria gnezdai B. (3., 27. tábla, 55— 58. ábra) rokonságára gondol-
hatnánk

; mégis a fgerincen kívül egy csökevényes elsgerinc jelenléte és a ter-

metbeli átmenetek a C. rhornboideá-hoz kapcsolják változatunkat.

A héj oldalnézetben hosszú, keskeny, mind a búbnál, mind az ellenkez
végén kihegyesed

; középvonalában a búbtól az alsó végig egyenes éles gerinc

halad — megfelel ez a C. rhomboidea második hátsó gerincének, csakhogy változa-

tunkon nem ívelt. Ellnézetben a két tekn együtt tökéletes szív-alakot mutat
(innen a neve). A búb ersen becsavarodott. A hátulsó oldalon a két tekn együtt
enyhén domború lapot alkot, az els oldalról nézve az aránylag szintén elég. sima,

gyengén domború felületén (a C. rhomboidea rendes példányaira emlé-
keztet, de lényegesen gyengébb) csökevényes els gerinc látható. Méretek a

két ^legjobb példányon ; legnagyobb hosszúság (búb-alsó perem irányban) 87,

ill. 79 mm
; szélesség (els-hátsó oldal közt) 34, ill. 31 mm ; a két tekn együttes

vastagsága 82, ill. 70 mm. Változatunk igen élesen eltér a C. rhomboidea legtöbbet

ábrázolt típu.saitól abban, hog>' gerince egyenes, azoké ellenben ersen ívelt le-

futású (1. pl. ; 12., 619. ábra). Találunk azonban — egyébként jellegzetes C. rhom-
boideá-kat oh’an gerinclefutással is, amely már közeledik a mi változatunkhoz :

a búb közelében ug3'an még kissé ívelt, de tovább elég eg\'enes vonalú (pl. : 1.,

10. tábla, 8—11. ábra). Az átmenet határozottabb fokát mutatja a 3—5. ábrán-
kon látható példán}'; itt a teknk már ell-hátul irányban ersen keskenyed-
nek, a búb feló! nézve magasabbak és élesebbek lettek, a fgerinc majdnem tel-

jesen egyenes, az els gerinc elcsökevényesedett.

P a pp A. (7) megemlíti annak lehetségét, hogy a Pápa környékén C. bala-

tonicá-val együtt talált ,,Congeria rhomboidea yar.” (8. p. 77— 78) idsebb a C.

rhomboideú-nál, ill. .se annak s így a balatonica- és rhpmboidea-szintek idbeli
eltérését e leletek nem cáfolnák. Most a Pécs környékérl származó C. balatonica-

elfordulások is ersítik meggyzdésemet a balatonicás és rhomboideás faunák
egykorúságáról

; de a C. rhomboidea faj változékonyságáról is azt mondhatjuk,
hogy — legalább is Pécs környékén — nincsen szintekre különítve, egyidejüek a

laposabb és domborúbb, szárnyaltabb vagy kerekdedebb körvonalú változatok

(1. tovább megjegyzést a C. zagrabiensis-hez való hasonlóságról). Megernlíthetem
még, hogy legújabban V i g h G. a tihanyi Gödrös oldalon balatonicás rétegekben
talált egy ugyanolyan (laposabb, kevésbbé éles gerinc) Congeria rhomboideá-t,

mint amilyenek a nyárádi {)éldányok.
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Congeria alaia R. : Ezt az alakot B r u s i n a önálló fajként írta le, de már
L r e n t h e y (6. 74.) hangoztatta, hogy a C. alaía-t a C. rhomboideá-va\ átmene-
tek kötik össze. A n d r u s o v -nál (1., 11. tábla, 1. ábra, a közeli Hidasról szár-

mazó példány) sok tekintetben aC. rhomboidea var. ror-hoz hasonló jelleg alakot
találunk : az els gerinc gyengülése, a fgerinc kevéssé görbült volta, általában
els-hátsó irányban keskenyedés a mi új változatunkkal hozzá kapcsolatba ezt az
alakot ; csupán a hátsó-fels fülszerü kiugrás jelent egy másik változékonysági
irányba való elhajlást.

Congeria rhomboideaH ö r n. fiatal példányai (6. lelhely) mutatják, hogy ^
milyen közeli e faj rokonsága a C. zagrabiensis B.-val, a C. rhomboideá-nál a hátsó-
fels szárny ugyan kissé ersebben kiáll, mintsem a C. zagrabiensis rendes, mandula-
szem-termet példányainál (pl. 4., 16. tábla, 4— 7. ábra), de a gerinc a búb körül
még ug>'anolyan gyenge, mint a C. zabrabiensis-nél, csak a növekedés folyamán
— a búbtól távolabb er részeken — ersödik meg.

Congeria zagrabiensis B. : A 2. sz. lelhelyen van olyan példány is, amelynél
a hátsó-fels szárny a szokottnál szélesebb, hasonló B r u s i n a egyik szélsséges
alakjához (4., 16. tábla, 3. ábra) ;ezmég fokozza a C. rhomboideá-hoz való hasonló-
ságát). .

Jl. IUrpayc; •'

«

,I^peBHHe ocTaxKH H3 BepxHenaHHOHCKHX cjiocB OKpecTHOCTH r. rieq.

JleroM 1951 r. H3 HDB-oh qacTu SaflyHaücKOií oSnacTu KapTorpa^npyiomue reo.iorn
Foc. Feoji. HHCTHTyra,. bo raase H. MuxaAya coSnpaau (Jjayubi BepxHenaunOHCKoro
BoapácTa (cbhcok (jiayHbi cm. b BCHrepcKOM TeK'Cje). Cpeau MecTOHaxowaeHiiú Xq 1— 12
npeflCTaBaaioT $auHio c Congeria rhomboidea, JVg 13—15 (})aunio c Limnocardium
vutskitsi. OepemicneuHbie Biiflbi aBaaioTca HSBecxubiMH (})opMaMU n BCTpe^aioTCH b
paubUie M3BeCTHblX, CMOKHblX MeCTOHaXO)KfleHHHX, 3a HCKJUOMCHHeM OflHOfí, hoboK
4)Op.Mbi : Congeria rhomboidea Horn. var. cor. ndv. var. 3ra HOBaa paaHOBHfluocTb OTKnou-
aerca ot ocuobhoh (J)opMbi b tóm, mto ee paKOBiiubi flannbi, y3KU h bucokh, KaK öyaTO
cnepean-C3agn cnaiomeHbi (bto Heabaa cauraTb nocaeayiomeH fle(})opMaunefí). 06e
paKOBHHbi oöpaayioT BMecre flucKOoöpaanyio m, b nepeflueM bhac, peryjiapnyio cepAUe-
BHAuyK) (J)OpMy.

{PHcyuKH na Taöauuax JVoJVq X., XI., XII.).

Oberpannonversteinerungen aus dér Umgebung von Fünfkirehen

L. STRAUSZ •

lm Jahre 1951 habén mehrere Geologen unter dér Leitung von I. Miháltz
im SO-Transdanubien kartiert und Oberpannonversteinerungen gesammelt

;

Faunenliste s. im ungarischen Text. Die Fundstátten No. 1 — 12. gehören in die

Congeria rhomboidea-Fazies, die Fundstátten No.- 13—15. in die Limno-
cardium vutskitsi-Fazies. Allé aufgeführten Arten sind aus anderen benachbarten
Lokalitáten schon lángé bekannt, nur eine Form ist neu : Congeria rhomboidea
H ö r n. var cor, nov. var. (T. x— x). Diese Varietát ist von vorp, und hinten zu-
sammengedrückt (es handelt sich aber nicht um eine nachtrágliche Beschádi-
gung), die Schalen sind viel lánger, höher und schrnáler als beim Typus dér Art

;

die beiden Klappen zusammen sind diskoidal, von vorn angesehen herzförmig.

Bemerkungen über einige Arten :

Limnocardium schmidti H ö r n. : Gestalt nicht sehr variabel, meistens
18—20 Rippen, selten 15— 16, letzteres hauptsáchlich bei solchen Exemplaren,
dérén Wirbel mehr nach vorne geschoben ist.
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Linmocardiiim cristagalli R o t h : die Höhe dér lamellenartigen Rippen ist

meistens zwischen 1 und 2 cm, ausnahmsweise über 2 cm.
Limnocardilim riegeli Horn. und L. majeri Horn. sind ungemein variabel,

so in Gestalt wie in dér Rerippung..

Limnocardium arpadense Horn. ist hinten nicht so sehr klaffend, wie
L. haueri, doch fehlt die Klaffung nie bei L. arpadense (im Gegensatz von And-
r u s s 0 w’s diesbezüglicber Restátigung)' (2).

Limnocardium banaticum F u c h s : Rruchstück eines ausserordentlich
grossen Exemplars. •

Dreissenomya intermedia F u c h s : auch. Übergánge zu D. scröckingeri

F u c h s sind vorhanden.

Congeria balaíonica P a. kommt auch hier mit C. rhomboidea zusammen vor,

was die Gleichaltrigkeit dér Balatonica- und RhonTboidea^-Schichten beweist.

Congeria rhomboidea Horn. es gibt auch Mittelformen zwischen dem Typ
und dér neuen Varietát „cor”. Einige juvenilen Exemplare sind dér C. zagrabiensis

B r u s. sehr áhnlich.

,
(Literatur s. im ungarischen Text.)
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TÁBLAM.AGYARÁZAT — T.AFELERKL.A. RU.NG

X. tábla

1. Chgeria rhomboidea cor, nov. var., ellnézet.
2. Ugyanaz, bal tekn fell.

3. Átmenet C. rhomboidea Hörn és C. rhomboidea cor között, hátnézet.
4. Ugyanaz, bal tekn fell. '

^

XI. tábla

1. Congeria rhomboidea cor, nov. vár. hátsó nézet (második példány).
2. Ugyanaz, bal tekn fell (második példány).
3. Ugyanaz, a búb fell (második példány, az els oldal lefelé néz).

4. Ugyanaz, a búb fell (els példány, az els oldal lefelé néz).

5. Átmenet C. rhomboidea Hörn. és C. rhomboidea cor között, a búb fell
(balra látszik az els, jobbra a hátsó tekn-oldal).

XII. tábla

1. Congeria rhomboidea Hörn.
2. Congeria rhomboidea var.
3. Congeria rhomboidea Hörn., a búb fell.
4. é§ 5. Limnocardium banaticum F. (kb. kétszeres nagyítás).


