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A

Egy

Rakusz Gyula dr.*

táblával a kötet végén.

—

Asteroideák, vagyis tengeri csillagok a ritka leletek

fosszilis

összetevd finommv
Ezek a tüskebrek fleg a

közó tartoznak, mert apró mésztestecskékbl

vázuk kevésbbé alkalmas a
sekély és

fosszilizációra.

homokos tengerfenék

lakói és mihelyt elhalálozásuk után a

vázrészeket összetartó szerves brréteg elpusztul, a fenékáram által

mozgatott homok igen könnyen szétszórja

és

összetöri az apró váz-

részeket.

Mégis már a szilurtól kezdve ismerünk Asteroideákat, st érdekes
módon ebbl a korból került ki viszonylag a legtöbb példány.
Schuchert összeállítása 1 szerint 1914-ig 61 szilurbeli tengeri csillagfa] volt ismeretes az egész világon, a devonból 35, a karbonból már
csak 12. A permbl egy Asteroideát sem ismertettek, amit részben a
permi üledékek túlnyomóan szárazföldi jellegével lehet megindokolni.

A

mezozoikumból már több szerencsés lelet került el, különösen a
pompás példányokat írhattak le. Viszont a harmadkori üledékekbl feltnen kevés összefügg vázat, vagy akárcsak vázlenyomatot
liászból

ismerünk, bár egyes izolált vázrészek
ritkaságai közé.

Az Echinodermaták
tése anniyira hasonlít a

hatóbb tanulmányozás

már

Már a

ma él

faunák

által

szilurbeli

nem

példányok általános

különíthetk

ma

is

el

fennálló

(Phanerozonia és Cryptozonia).
szerepel a

felépí-

hogy csakis beezektl. És már a szilur-

tengeri csillagokéhoz,

Asteroideáknak a

differenciálódása
kilenc recens

litorális

között kétségkívül az Asteroideák képviselik

a legállandóbb csoportot.

tól datálódik az

nem tartoznak a

2

két

A

csoportba való
liásztól

kezdve

kövült alakok között és a harmadkorban

genusok ismeretesek.
Magyarországon eddig mindössze két összefügg Asteroideaváz
került el, mindkettt a sopronmegyei Szt. Margittán találták a lajtamószkben. Két feltnen jó megtartású példány ez, melyeket klasszikus példaként emlegetnek mindenfelé. Ezeket Heller írta le 1858-ban
kivétel nélkül csakis récens
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Astropecten Forbesi és Goniaster Mull éri néven. 3
pesten

lev

eredeti példányát

Az utóbbinak Buda-

Vadász újból megvizsgálta (fényképét

is

közli idézett monográfiájában) és teljes joggal a Pentagonaster-nemhez
4

E két példányhoz hasonlítható szép lelet máig sem került el
Magyarországon, bár egyes elszórt vázrészek litorális fácies, fiatal

sorozta.

harmadkori

Vadász

o.

üledékeinkben

nem tartoznak a ritkaságok közé

(lásd

c.).

Az általam megvizsgált három példány is, sajnos, rosszabb állapotban van, az ilynem leletek nagy ritkasága miatt azonban mégis
bizonyos érdekldésre tarthatnak számot annál is inkább, mert egyikük a Luidia-nemhez tartozónak

bizonyult,

melybl eddig még

nem ismerünk fosszilis példányt.
Luidia hungarica
I.

Leírásuk a következ

n. sp.

tábla, la, lb és 2. ábra.

Ugyanarról a példányról két lenyomatunk van, melyeken két kar

majdnem teljes egészében látható, kettbl csak néhány vázrész maradt
meg, melyekbl a karok helyzete rekonstruálható, az ötödik kar telje-

A középkorongból szintén csak néhány elszórt vázdarab
maradt meg. Az egyes vázrészek megtartása nem kielégít ugyan, mert
porhanyós mészhomokból állanak, de körvonalaik és elhelyezkedésük

sen hiányzik.

helyenkint egészen tisztán kivehet.
fontos méretek

A

is

jól

Az Asteroideák meghatározásánál

megállapíthatók.

meg szokás

leírásoknál mindig

adni a karoknak a korong köze-

pétl mért hosszát (R), valamint a korong sugarát (r), e két méret
egymáshoz való viszoriya egy (bár bizonyos határok között ingadozó)
jellemz adatot szolgáltat. Azonkívül megadható a tben mért karszélesség, továbbá a legnagyobb hosszúság, mely az egyik kar végétl
a szemben lev két kar végét összeköt egyenesig terjed. 5 Példányunknál ezen adatok a következk:

R = 39 mm
r

=

4

r:R

mm

Karszélesség 5‘5

mm.

Legnagyobb hossz
3

C.

Heller: Über neue

1

Nem

p.

H.

mm.

Ludwig

Thier-Reichs. III.

—0.

3.

d.

Wiss. Math.-

(=

Asfrop. pentacanthus

fajjal.

Hamann: Die

II.)

Akad,

155.

tévesztend össze az Astropecten midién Marion

Serratus Müll.-Trosch.) récens
5

kb. 67

fossile Stelleriden. Sitzungsber. d.

Naturw. Classe. Wien, XXVIII.,

var.

= 1:9*7

Leipzig, 1899.

Seesterne.

(Bronns Klassen und Ordnungen des
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két lenyomat elválási síkja különböz helyeken más-más horifel, amely szerencsés körülmény megkönnyíti

zontális metszetet tüntet

az egyes vázdarabok helyzetének és alakjának megállapítását. Külö-

nösen jól láthatók a csigolyaszeren elhelyezked, páros ambulak r á 1 i s lemezek, pedig a fosszilis tengeri csillagoknál éppen ezek
hiányzanak leggyakrabban. A radius két oldalán lev, tetszerben
összehajló vastag részük, vagyis a testük,

feltnen ersen

fejlett,

az

oldalak
azonban gyorsan kivékonyodik. Az épen maradt ambulakrális lemezek küls végén bunkószer vastagodás látható, némelyiken
felé

egy támasztóborda
olvasni, teljes

is

észlelhet. Negyven

számuk körülbelül

pontosan meg

párt

lehet

46.

Mindegyik ambulakrális lemez mellett egy-egy szélesebb vagy keskenyebb nógyzetalakú adambulakrális lemezke helyezkedik
el olyanformán, hogy együtt két szimmetrikusan összefutó sort alkotnak. Ezek már kevésbbé tisztán láthatók, körvonalaik zavarosak.
Valószínleg más vázrészek is préseldtek bele az adambulakrális
lemezek sorába

(pl.

a

ventrolaterális lemez-ek)

ban már olyan aprók voltak, hogy nem

A

karok szegélyez sorait

lehetett

ket

ezek azon-

elkülöníteni.

alsó párkánylemezek

(margi-

vagy téglalapalakú.
A nem meghatározásának szempontjából igen fontos körülmény az,
hogy a párkánylemezek száma tökéletesen megegyezik az adambulanális

1.)

alkotják, melyeknek átmetszete négyzet-

krális, illetleg az

ambulakrális lemezek számával.

Mindegyik párkánylemezen egy hosszabb és egy rövidebb p á rkánytüske ül, melyek elég szorosan a karokhoz simulnak, azonban csak a jobb megtartású karrészleteken észlelhetk teljes számban.

A

fels párkánylemezek

helyén

csökevényesen

fejlett

vázrészek

nyomai vehetk észre, alakjuk meglehetsen elmosódott, csak az
nyos, hogy az alsó párkánylemezeknél jóval kisebbek voltak.

bizo-

A fels párkánylemezek hiánya (illetve csökevényes volta), továbbá
a keskeny és hosszú karok, az aránylag kicsi középkorong, az ambulakrális izek számának a párkánylemezek számával való megegyezése,
mind olyan sajátságok, melyek a Luidia FoRBES-nemet jellemzik.
Ludwig-Hamann szerint 24 récens Luidia- faj vált ismeretessé, melyek
legnagyobbrészt a litorális zónában élnek, fosszilis példányokról azonban nem találtam említést. Példányunkat Rozi.ozsnik Pál fgeológus
úr gyjtötte Nagybátonvban, még pedig a Simi-lejtaknában a legfels széntelep fölötti, törésbe ment fedübl, tehát alsómediterrán-korú
rétegbl. E esillámos-homokos, szürke agyagrétegbl ezenkívül csak
néhány összenyomott Schizaster sp. került el.
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Astropecten

tábla, 3. ábra.

I.

Az

sp.

ábrázolt példányt Hrozienc.sik István bányaigazgató úr

gyj-

tötte Mátranovákon,

salgótarjáni

a bárnavölgyi lejtakna hányóján, eredetijét a
bányatársulat slénytani gyjteményében rzik. Lel-

helyének sztratigráfiai helyzetét Noszky J. dr. tisztázta, szerinte e
példányt a széntelep fedjét képez Pectenes-homokk fels, agyagos

rétegjébl való, mely faunisztikailag

DK-i

is

Példányunknak

egy kar kivételével

méreteit elég pontosan

meg

=

9

körvonalát láthatjuk,

teljes

lehet állapítani:

R — 52 mm
r

r:R

mm

Legnagyobb hossz

= 1:5-7
mm.

kb. 85

Karszélesség kb. 11

tól.

átmenetet képez a slírhez a

fáciesben.

mm.

Arányai tehát szembetnen eltérnek az elbb leírt Luidia arányaiközépkorong jóval nagyobb, a karok aránylag rövidebbek és gyor-

A

san kivékonyodnak. A vázrészek annyira rossz megtartásúak, hogy inkább csak a helyük állapítható meg, az alakjuk azonban nem. Legtöbbet
az ersen fejlett

tehet. Az a
látszanak,

párkánylemezekbl

mbu

1

ak

r

á

1 i

s

izek

láthatni,

számuk 26-ra

lenyomatai csak az egyik karon

számuk tetemesen nagyobb a párkánylemezek számánál,

—

3 párkánytáblácskára 5 6 ambulakrália esik. Ezenkívül helyenkint
nyomait látjuk az ers tüskéknek is, míg a többi vázelem nyoma
teljesen elmosódott.

Hroziencsik úr egy másik töredéket is
melynek azonban csak két karja maradt meg, vázának alkotórészeibl nem látható több, mint az elbbi példánynál. Ennek a kisebb
Asteroideának méretei a következk:
PTgyanezen a lelhelyen

talált,

R = 35 mm
r

=

7

mm

r:R= 1:5

Karszélesség kb. 8

A

—9

mm.

marginális lemezek száma körülbelül 23-ra tehet. Ezen kisebb

példány úgy arányaiban,

mint megjelenésében

elbbihez, hogy valószínleg ugyanazon fajhoz

Az ersen

fejlett

is

annyira

hasonlít az

tartoznak.

párkánylemezek, az aránylag nagy középkorong,

a tüskék jelenléte, továbbá az ambulakráliák nagy száma miatt mindpéldányunk kétségtelenül az Astropecten Linck nemhez sorolandó, hiányos megtartásuk miatt azonban faji hovátartozásukat csak

két

HELEMBA — KÖVESD- KÖRNYÉKI ANDEZITEK.

57

hogy példányaink sok tekintetben megegyeznek a Földközi8
tengerben él Astropecten bispinosus Orro-fajjal, melynek még egy
középsphocén(Astian>o)-korú varietását is ismerjük Sacco leírásából.
említeni,

Az Astropecten-genus különben már a

ma vagy

A

60 faja

él

liásztól kezdve ismeretes,*

a tengerek homokos, parti zónájában.

megvizsgált példányok átengedéséért Hroziencsik és Rozlozs-

nik uraknak, a sikerült fényképekért

Emszt Ilonka kisasszonynak

tar-

tozom hálás köszönettel.

HELEMBA-KÖVESD-KÖRNYÉKI ANDEZITEK.
Irta:

(Sr

Papp Ferenc dr.*

János vegyészmérnök

elemzéseivel.)

A

Duna, Ipoly és Garam között, Helemba, Garamkövesd, Bajta és
Leled községek határában emelkedik az a 400 m tengerszín feletti
magasságot meg nem haladó, a szomszédos Visegrádi- és Börzsönyihegységhez hasonló felépítés

W— E

és

NW— SE

csapású hegyvidék,

melynek eruptív kzetei vizsgálatom tárgyát képezték.

E

terület

kzeteirl 1866.

évi jelentésében Stacije

1

emlékezik

meg

röviden s trachitoknak nevezi azokat.

Ugyanilyen kzetnek

jelöli

ket

atlaszában

Hauer

2

az

s

azóta

megjelent geológiai térképek.

E

vidék kzeteit

gyjtötte be

A

s

már régebben Schafarzik Ferenc

professzor úr

azok megvizsgálásával volt szíves megbízni.

vizsgálati anyagot világosszürke tufák, barnás, sötétebb szürke

és fekete láva, illetve breccia-darabok képezték.

Szabad szemmel iránytalanul szemcsés elrendezdésben, porfirosan
kivált elegyrészekként földpát, amfibol, biotit, hipersztén, hematit és

gránát figyelhet meg.
*
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