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cA J/íacjijar Cföldtani

Tjárs utat köszönti

a JUinjijar 0)&tgzök rp(ivtját
II. kongresszusa al kálinál) ól

A
gel

magyar

tölti

el,

föld kutatóit

örömmel

és büszkeség-

hogy résztvehetnek abban az egységes,

munkával való ünneplésben, melyben a
magyar nép részesíti a Magyar Dolgozók marxista-

lendületes

leninista Pártját.

A Magyar

Dolgozók

Pártja

bölcs

vezérének,

Rákosi Mátyásnak vezetésével biztosan halad azon
az úton, melyen

Lenin

Sztálin Bolsevik Pártja

és

mutat irányt a világ dolgozóinak boldog jövje
A dicsséges V ötös Hadsereg véráldozata

felé.

tette

lehetvé, hogy a magyar föld mélyének kincsei

már válóban a magyar nép értékévé

váltak.

A

ma
ma-

gyar kszén, kolaj, ere Ötéves tervünk legfontosabb
nyersanyagai.

minél

A

magyar

sokoldalúbb

föld

minél alaposabb és

tudományos

megismerése,

az

példája nyomán, lehehogy tudományunk ne csak a megismeszolgálja, hanem a népet segítse abban, hogy

élenjáró szovjet geológusok

tvé
rést

teszi,

megváltoztathassa a természetet.

A

magyar geológusok kéz a kézben a magyar
kszéncsata hseivel, a magyar
sztahanovistákkal és a magyar föld többi munkálójával, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy tudományuk fegyverei is ersítsék a nemzetközi békefront magyar szakaszát.
bányászokkal, a

1*

Értekezések

Magyarország permo-karbon

koralljai

KOLOSVÁRY GÁBOR
fi

szövegábrával és

19

táblával
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1.

BEVEZETÉS.

A múlt század közepén, 1856-ban Hochstetter és késbb, 1859-ben
Wolf foglalkoztak a borsodi paleozoikummal. Koraílokról azonban még
nem emlékeztek meg. Mind

a biikkhegységi,

mind a szendri

karbonba helyezik és munkájuk nyomán indul
e területek behatóbb kutatása.

el

területeket a
az 1900-as évek elején

„Magyar Korona Országai Földtani Viszonyai" c. munkáa Bükk hegységet a kárpáti karbonhoz csatolja és meg
hogy bennük „szerves zárványokat" találtak.

1897-ben a

ban

Böeht

említi,

1904-ben

J.

Se iha farzik

szintén karbon korúnak veszi az összes bor-

kbányákat Dédestl Nagyvisnyóig. Az utóbbit 1. fekete,
fekér-mészpáteres mészknek és 2. fekete karbonkorú agyagpalának

sodi palaeozóos
nevezte.
1909-ben

a biikkhegységi paleozoikumból Vadász nmtatott ki
korallokat Nagyvisnyó mellett az 1. sz. vasúti bevágás alsóbb, palás, karbon rétegeibl. Ezek a korallok magányosok és a késbbi Rakus z-féle
feldolgozásban kerültek leírásra.

5

Schréter

a nagyvisnyói Ablakoskvölgy fels részén, az akkoriban
koraitokat. Ez a lelhely ma máivan fedve vegetációval. Ugyancsak Schréter gyjtött elször a
éi
sándorhegyi Kerekhegyen és a Nagyvisnyótól ÉNY-ra es Határtet. vagy

épül iparvasút bevágásában gyjtött

másnéven Határhegy

melletti

kfejtkben. Eredményeit 1917

—1924-ben

tette közzé.

1924-ben

de

Schréter még

permrl még nem

jobban tagolja a borsodi paleozoikumot,

tesz említést.

A történeti hség kedvéért meg kell említenem, hogy a Bükkhegység
korallanyagát oroszlánrészben ezektl az idktl kezdve
Legányi gyjti nagy buzgalommal éspedig: Nagyvisnyó, 5. sz. vasúti
palaeozóos

bevágás és 1. sz. vasúti bevágás (1921), Ablakoskvölgy iparvasút mentén
(1922), Mályinka, Felsszlk öve (1923). Szentlélek! vízfolyás és a dédesi
kvár (1924), Dédes, Szelecsi-kvel szemben és Nagyvliisnyó-Határtet
Kerekhegy és nagyvisnyói állomás mögötti
(1925). Mályinka melletti
kfejt (1927). Nagyboronáslápa, kfolyás (1930), Garadna, Kovácsk (1947),
Szilvásvárad. Éleskvár (1949).
A többi lelhely ismerete, amennyiben gyjtött ott, az 1950-es évekbl
származik, amikor eképpen tanulmányaim anyagának összehordásába
szervesen és lelkesen belekapcsolódott.
1928 1930-ban megjelent munkáiban Nagyvisnyóról említ
palaeozóois korallokat.
századunk elején itt építkez
feltárásai
alapján és alkalmával elkerült slénytani anyagot Vadász gyjtötte
és Bakusz munkájában a következ korall fajokat találjuk:
TJfimia sp. nov. (nmén nudum), Nagyvisnyó,

Bakusz

—

MÁV

A

Amplexus sp., Nagyvisnyó.
Hat esztend után, 1936-ban

Schréter megtalálta a Blikkben a
Lytionin nobilis nev Brachiopodál, s e lelet nyomán újra megindult az
érdekldés a borsodi palaeozoikum iránt. Az újonnan gyjtött anyagot
II éri tsch gráci professzor határozta meg (1942) és késbb, 1944-ben
megjelent Cilikében a bükki terület palaeozóos korallfaunáját a fels
permire jellemznek említi. Szerinte csak a Caninia sp. és a Siphonophyüia
sophiae fajok utalnak idsebb rétegekre. Ezek a rétegek idsebbek a
középs ö-Productusos mészk k óimnál. Lehetségessé teszi tehát korábbi
rétegek jelenlétét is. Egyik kzetdarabban a Siphonophyllia és a
aagenoph yllurn össze volt kövesed ve, tehát a permre jellemz Waagenophyllumok mellé a Siphonophylliák is felhatolnak.
1948-ban írja le Schréter a bcrscdi Trilobitákat, melyeknek alapján egy karbonra (Phillipsia eichwaldi) és egy permre ( Pseudophillipsia
hungarica) jellemz fajt különít el és így megállapítja, hogy a nagyvisnyói 1. sz- vasúti bevágás fels-karbon, a lyttonlás mészk viszont perm.
Ebben az évben indul meg a borsodi palaeozoikum további kutatása:
Schréter, Balogh, Kiss, Sí k a b o n y x és Kope k a Szelídrl hegységbl szép anyagot gyjtöttek. 1950-ben a Blikkben Balogh Pantó és
Schréter gyjtenek újabb korall anyagot.
1949- ben Balogh dolgozatában a 270 271. oldalakon a bkkhegységi
és szendri paleozoikumról a következket írta: „.
a Szendri-szigethegység ókori vonulatai a legidsebbek.
III. sorozat túlnyomó sötétszürke mészkövei és gyérebben közbetelepült fekete agyagpalái több
helyütt krinoidea-nyéltagokat és korallmaradványokat tartalmaznak
a III. sorozatban meghatározásra váró. egyelre kétes korhatározó érték
kövületek eddig még csak az utóbbiból kerültek el
Magam a III.
(a köviiletes) sorozatot tartom legfiatalabbnak.“
1949-ben a bükkhegységi Dezsvölgyben Polgár dédesi erdész bukkant elször korallnyomokra. Legömbölyített partszegélyi görgetegekben

W

—

—

.

.

A

.

.

.

.

.

H

korallmaradványolk voltak, de egyszersmind a mediterrán tenger parti
fáciese jeléül fúrókagylónyomokat is tartalmazott és Balanus concavus
példányok is megtelepedtek rajta.
1950. januárjában Balogh átadta a borsodi paleozoikumban gyüjlött és a Magyar Állami Földtani Intézet tulajdonát képez koraitokat
feldolgozás céljából. A küldeményhez csatolt kísér levélben a következket írta:
a Szendri-hegység palaeozóos sorozatai közül csak a III. (mészkpala) sorozat tartalmaz szerves maradványokat (korall, Crinoidea, Bryozoa). Fontos, hogy legalább ennek az egy sorozatnak a korát tudjuk. Zavar
uralkodik a Bükk- (Upponyi-sziget) és a Szendri-hegység faunás palaeozóos képzdményeinek értékelése körül, mert egy részét a fels-karbonba,
más részét a fels-permbe helyezik, holott a két kifejldés elég szorosan
öss eliigg.
A pontos meghatározás tehát egy zavaros kérdésben dönt
.

lehet".

India középs és fels Productusos rétegei, valamint a Ljubljana melDéli-Alpok és a nyugatszerbiai bellerophonos mészk, a Waagenophyllumos mészk, a salit-rangei productusos mészk, a nagyvisnyói
lyttoniás mészk és a borsodi biikkhegység mizziás- mészkrétegei, mind
fels permkorúak! A Bükkhegységben tehát a tengeri) perm lerakódé sai
kétségtelenné váltak. A Heritsch által a bükkhegységi permbl kimutatott korai fajok a következk: Waagenophvüum indicum (Ónrssa Nasvvisnyó), Waagenophyllum indicum mongoliense (Mályimka, Nagyvisnyó),
Waagenophyllum columbicum és chitralicum (Nagyvisnyó). Caninia sp.
(Nagyvisnyó), Siphonophyllia sophiae (Nagyvisnyó), Siphonodendron sp.
(Csokva).
Az 1950- év folyamán magam többízben Ver eb Ilona, Lovászi
István, majd Legányi Ferenc kíséretében a Bükkihegység és a
Szendri-hegység legnagyobb részét bejárva, részletesen gyjtöttem.
1950. Októberében Kiss János, az Egyetemi Ásvány-kzettani Intézet
tanársegéde a. Szabadbattyán melletti Kszár-hegy érokutató bánya föltárásából sötétszürke kalciteres-bitumenes mészkbl több korallmaradványt gyjtött, amelyek) ugyancsak karbon-korúaknak bizonyultak.
letti

2.

ÁLTALÁNOS SLÉNYTANI RÉSZ.
a) A talált fajok betrendes névsora.*

Amplexocarinia sp. Amplexus sp. Bradyphyllum sp Caninia cf pannonica
Caninia cf. kiaeri major. Caninia kiaeri minoy. Caninia sp. CaninophyJum sp.
Carcinophyllum (Carruthersella) wichmanni- Circopora sp. Dibunophyllmn ep.
(aff. mülleri). Dibunophyllum yüi. Endothecium decipiens LithoArotione la sp.
Lonsdaleoides bükkiense. Michellnia sp. (aff. siyangensi's). Palaeacis obtusa
Phineus cont ,'manicus.
legányü. Pentaphyllum cf. vaTiabVe Peta.axis
fluentiseptatus. Pleramplexus vadászi. Plerophyllum austra e- P’erophylhim
(Ufimia) baloghi. Pl. Ufimia cuneisepcf. radiciforme. Plerophyllum sp. P
ium. Pl (Ufimia) hunaaricum. Pl. (Ufimia) longicontmseptátum. Pl. (Ufirn a)
longiseplatum. Pl. (Ufimia) rakuszi- P'. (Ufimia) cp. Polycoelia md’yinhae.
Polycoelia profundiformis. Polycoelia 4 septatum- Polycoelia sp. Polythecalis
rosifermis. Prosmilia cf. cya UiophyUoides. Prosmiüa helenae. Prosmilia sp.
Schréteria megastoma. Siphonodendron sp. SrohonopJiyUin nikitini Siphonophyllia cf. ruprechti. Siphonophy Ha sophiae. Siphonophyllia «p. SinpohyVum
Syrmgopora sp. Waagenophyllum chuTrficum. Waagenophyllum
graoile
columbicum. Waagenophyl um cf. gerthi Waagenophyllum indicum kueichowense. Waagenophyllum indicum mongoHense. Waagenophyllum sp. Waagenophyllum indicum sspj
•

•

.

1

.

•

*

A

még:

teljesen fel neon dolgozott kszárliegyi fajok e névsorban

nem

foglaltatnak bent.

I

Ezek közül újnak bizonyult
csak közelítleg volt meghatározható.
A nemzetségek száma 26. A fajok megoszlását a Bükk- és Szendri-hegység
között, a rétegitanii bevezetben lalább közlöm, Kimutattunk a Büikkh egységbl 49 fajt, a szabadbattyániból 5 fajt és a. Szendri hegységbl
10 fajt. illetve alfajt. Közös nemzetség, illetve faj volt a Bükk- és a
Szendri hegység közt 5. így a végösszeg fajokban 54. A közös nemzetségek, ill. fajok: Caninia Amplexus. ProsmiUa, Plerophyllum és Pl. (Ufimia)
longiseptatum.
1. A Bükk-hegység permi rétegeiben uralkodik a Waugcnophyllumós SiphonophylUa- nemzetség, a Szendri-hegység karbonjában a Caninia
és Plerophyllum- nemzetségek.
2. Gyakori a Blikkben a Caninia és Plerophyllum és a szendri kar12,

Összesen találtunk 54
bizonytalan volt 14 és

fajt, illeitve alfajt.

nem egy

.

bonban az Amplexocarinia.
b)

Rétegtani eredmények.

A

borsodi Bükkiben a „permo-karbon“-t pontosan szétválasztani minmég nem volt lehetséges. Kevés a jellemz korallfajok száma is.
Bükk-hegység és a Szendri-hegység korallfaunája összehasonlításából elször is a Bükk-hegység kétségtelenül jcbb begyüjtöttsége domborodik
ki, azonban az egyes fajok hiányát és más fajok uralkodó jellegét tekintve,
lényeges különbség mégis csak van. Némelyek e tekintetben ezt a szétkülönítést megkönnyítik, vagy elmozdítják. Heritsch munkája óta
egy esetben találtam olyan összekövesedést, mely a SiphonophylUa sophiae
aagenophyllum között létrejött, s mely kizárja azt, hogy a Siphoés egy
nophyÜia kizárólagosan csak korábbi korhatározó érték lenneKülönösen fontosnak tartottam a lyttoniás rétegek átkutatását (korallok után), de csak igen kevés adatot sikerült szereznem.

denütt

A

W

A körülményekhez képest eredményesnek kell elkönyvelnem azt. hogy
nagy általánosságban mozgó „permokarbon“ osztályozáson kívül a
permbe is és a karbonba is lehetett néhány korallfajt biztosan besorolni.

a

A Bükk-hegység: Má = Mályinka; H= Hámor; Cs = CsondiróI.
K = Kerekhegy; S = Szentléleki tisztás; Ó = Ómassa; G= Garadna;
B~ Bálvány; — — = utak; fogaesos vonal = iiparvasut; -hforrások; fekete pontok — a lelhelyek; sírna vékony hullámos vonal = patakok; sima vastag vonal =3 MÁV; Sz = Szilvásvárad; Nv == Nagyvisnyó; A = Határheigyábra.
völgy;

1.

.
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Bükk-kegység.
Bükk-hegység karbonja Rakusz összehasonlítása szerint a dobés így a Donyec-medence karbonjával rokon. E tekintetben
Lebedew munkálataira utalok.
A dobsinai karbonban nincsenek Fusvlinák. E 7 ért a Bükk-h egységet
mindenképpen fiatalabbnak tartja a dobsinai karbonkorú réteseknél.

A

sinai

dobsinai karbont jellemzi még a Phillipsi a eichiraldi nev Trilobita,
a Pseudophillips'a hungarica a permet igazolja, mert
együtt mutatkozik a Lyttonia nobilissal.
bükkhegységi mészkövek kifejldésük és faunájuk tek'mtetében az

A

míg a Blikkben

A

indiai Salt-Range középs productusos mészköveivel egyeznek és legközelebb állnak a jugoszláviai Jedar-Fáci-es‘‘-OiezS- lt Range-képzdménveket a külföldi szakemberek nagy része is a fels permbe helyezi
(Noé ti ing és Frech). Az orosz
az alsó perm artinszki-emeletébe helyezte.

A

,

Tsernyisev

Mindez azonban nem jelenti azt. hegy az esész Bükk-hegység vonatkozó korallos rétegei mind csak permiek lennének.
1. A Bükk-kegység
legmélyebb ismert része a karbon alapkonglomerátum.
2. Erre jön a fels karbonkorú agyagpalás rész mely váltakozik permkorú mészkövekkel. E mészkövekben már Bellerophonok is vannak. A fusulinás részek magasabb rétegeket képeznek. Ez a márgás, mészköves réteg

korallókban leggazdagabb.
3. Ezekre
jön egy tengeri, de faunanélküli agyagpala-hom okköves
rétegsor, s fölötte a werfeni pala és triász-mészk.
Különleges lelhely a Bükkben a nagyvisnyói 1. és 5. sz. vasúti bevágás
továbbá a n agyboronáslápai és vele rokon korallos mészkövek lelhelye,
és harmadszor a különösen ersen márgásodó Mályinka-Felsszlköve
lelhely.

A

V

a d á s z már 1908-ban felsvasúti bevágás.
algák alapján szintén fels-karbonnak
tartja.
Brachiopodák alapján hasonló nézeten van, de megjegyzi, hogy: „esetleg perm“. Schréter az itt talált Phill'psia eichwáldi
alapján szintén fels-karbonnak tekinti, mert az a faj dobsina'L karbonkorú azonos Trilobit a-f aj jal egyenérték.
visnyói palás agyag és a mészk fauna-különbsége csak fáeies
különbségbl eredhet.
2. A nagyvisnyói 5. sz. vasúti bevágás. Az itt felbukkanó Lyttonia
nobilis és Pseudophillipsia hungarica fekete mészkben a fels permet jelzi.
Meg kell jegyeznem, hogy itt, a, lyttoniás rétegben a korall-lelet nemcsak
kevés, de jeleptéktelen is.
3. A nagyboronáslápai és vele rokon, bár faj- és egyénszámban változóan gazdag, olykor szegényes korallos mészk sem Lyttoniát, sem
Pseudophi lipsiát nem tartalmaz, de gyakran fusulinás és így talán
klözéps-permnek vehetjük- Meg kell említenem, hogy még a fel- nermaagenophylluniok sem italálh átok együtt Lyttoniákkal,
korúnak tartott
kivéve egy esetet, az 5. sz. vasúti bevágásban.
4. Magányos korallok (iszaplakók) tömegesen csak a mályinkai Fels1.

nagyvisnyói

karbonnak

1-

sz.

Jablonszky

veszi.

Rakusz

A

W

találhatók. Itt egy külön fels-permkorú fáciessel lehet
dolgunk, mert az innen származó korallk majdnem mind felspermkrrúak.
Waagenophyllumok és Siphonophylliák ritkán és gyéren kerültek ki

szlköve lelhelyen
innen

is.

9

A

korall-leletek szerint tehát a

Kor

Lelhelyek
5 sz. vasúti

bevágás

.

következ rótegtami

.

.

áttekintés adódik:

Jellemz kövületek

Fels Perm
L>/Uonia, P eudophyllipsia,

(1. t'ácies)

Waagenophylhim
(nyilttengeri üledék)

Felssz lköve

Fels Perm
(2.

fácies).

.

.

Magányos korallok

.'

(lagunáris inundatio?)

Xagyboronáslápa
és vele rokon mészkövek

Középs Perm felsbb

lelhelyei

Alsóbb szint

.

*

szintje

.

.

WaagenophyUumok uralkodnak
Siphorwphylliák és más
telepes korallok.

1. sz.

vasúti bevágás

.

.

.

Fels-karbon

Phitlipsiu Eichu-aldi és
Palcr cicis obtusa legányii.
korall,

Több magányos

(lagunáris inundatio?)

A

Nagyvisnyó melletti 1. sz. vasúti bevágás fels-karbonkorú körülifaunája:
?
Polythecalis rosiformis (kétes adat!). Caninia sp.
Pl. (Ufimia)
longiseptatum. + Pl. ( Ufimia ) baloghi. + Pl. ( Ufimia ) longicontraseptatum. Pl. ( Ufimia ) australe. Sinophyllum gracil e -j- Pábieacis obtusa
legányH. Polycoelia hungarica.
-4— tel jelzett fajak a biztos rétegjelzik, a többiek felhatolnak fiatalabb rétegekbe is.
A nagyboronáslápai és vele rokon korallos mészkövek faunája oly

A

W

aagenophyllumokat nem sikerült gyjteni:
SiphonophyUia ruprechti (Málbére). Siphonophyllia nikitini (Alsószlköve). Caninia sp. (Szilasfoldal). Caninia íciaeri ma'or (Málbére).
Lonsaaleoides bükkiense (Málbére). Carcinophyllum wichmanni (Nagyvisnyó, vasút mentén). Syringopora (Málbére). Bradyphyllum sp.
Waagenophy lumos rétegekbl, a felsszlkövei lelhelyen kívül elkerült fajok: Waagencphyllumok. Siphonophyllia sophiae. Siphonophyllia
ruprechti. Petalaxis timanicus. Caninia kiaeri maior. Siphonodendron sp.
Pl. ( Ufimia longiseptatum (kétes!). Dibunophyllnm yüi Dibunapkyllum
sp. (aff. miilleri). Plerophyllum sp. Michelina sp. Syringopora sp.
A mályinkai-felsszlkövei lelhelyen elkerült, túlnyomóan felspermi koral’ok: Siphonophyllia, sp. Siphonophyllia nikitini. Polythecalis
lelhelyekrl, honnan

>

rosiformis. Caninia sp. Caninia k'aeri minor. Lonsdaleoides bükkiense
Plerophyllum sp. -f Prosmilia cyalhophylloides. Pl. (Ufimia) australe.
Sinophyllum graeile. + Polycoelia prof undifor mis. -\-P erophyllum racliciforme
Pl. ( Ufimia ) euneiseptum.
PeiPaphyllum (T.) variable 4- Phineus confluenstiseptatus. Bradyphyllum sp. Carcinophyllum wichmanni.
+ Endothecium decipiens. 4- Pleramplexus vadászi. + Caninophyllum sp.
Dibunophyllum sp. Polycoelia sp. Prosmilia helenae.
•

+

—
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A

nagyvisnyói

vasúti bevágásiból a lyttoniás rétegbl tehát kiindicum
a qgcnophyUu
kueichowense. Siphonophyllia cfr. ruvrechti. Syringopora sp.
5.

sz.

mondottan biztosan fels-Permbl való fajok:

Szén d r ö

A

i-'h.

Szendri -hegységre vonatkozó

W

.

egység:

Balogh

szerinti III. ,.kövületes“
és korallfaunáját illeten meg kell állapítanunk,
hogy ennek permi jellege nem nyert beigazolást.
hegység és a Bükkhegység korai ifaunája közti különbség egy része talán íácies jelleg is

rétegsorozat helyzetét

E

ábra. II. A Szendri hegység. E = Edelény; B = Borsod; LB — Ládbesnyo;
A = Abod; G = Galvács; Sz = Szendr; Szí = Szendrölád; Bh := Bikhegy;
Kh =’ Kecsktshegy; Lib = Lrgaitbánya; Sh = Siitöhegy; Vh = várhegy;
Bo = Brötaa-piatak; Bkp = Büdöskú. puszta; Kösd = Kosárdomb; Bob = Borda=
hegy; vastag sima vonal = MÁV; hullámos sima vonal = folyó;
2.

úttilk;

W

fekete pontok

— leihelyek.

•

lehet de a
aa genophyllum-koY&Uok teljes hiánya a perm jelenlétét kétsé a Gss-ó teszi.
Semmi kétség tehát aziránt, hogy itt a bükklh egységinéi jóval régebbi
a
k'a rbonr ét egekrl van szó. Természetesen a különbséget növeli még az
körülmény, hogy a Szendri-hegységben kevesebb volt a gyjtések száma,
rosszabb volt a megtartási állapot és gyérebbek voltak a nyomok is.
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Uralkodik az Amplexocarinia (5). Gyakori a Caninia pannnnica (3) és
Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum (3). Elfordul az „ Amplexus “ és a
Schréteria megás torn a, és ritka s csak egy esetben elkerült faj a Prosmilia,
Caninia és LithostrotioneUa.
Ezek közül csak a Prosmilia az, amely kés’ bi rétegekre (esetleg
permre?) utalna a többi mind jól beleillik a karbonba. A két f terület
szerinti megoszlás a kivetkez:
A bd: Caninia sp. LithcstrotionePa síp- Plerophyllum (Ufimia) longiseptatum. Amplexocarinia sp. Prosmilia sp.
Szendrládi m é s z é g e t v ö 1 g y Caninia cf. pannonica. Plerophyllum ( Ufimia ) longiseptatum. Amjilexocarinia sp. „ Amplexus “ sp.
Schréteria megastoma.
Büdösfeútpu sztáról az egyetlen használható korallnyom egy „Amplexus“ sp., melynek még a nemzetséghez való tartozása is kétes.
Tekintettel arra, hogy a Caninia pannonica mely Dobsinán a felskarbonkorú Phillipsia eichwaldi trilobitáis rétegeibl is elkerült és ez a
korú réteg a Nagyviisnyó melletti 1. sz. vasúti bevágás fels-karbon korú
rétegeivel megegyezik, s hogy a PlerophyVum ( Ufimia ) longiseptatum a
nagyvisnyói 1- sz. vasiúti bevágásiból és a szendri rétegekbl is ismeretessé
vált a szendri Balog h-féle III. kövületes sorozat korát a fels-karbcnszármazónak valószínsíti.
.
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Legányi

A. Heves-Egri Múzeum.*
áltel gyjtött anyag: BradyphyV.um
sp. (Janinia k veri major. Caninia hiaeri minor. (Janin.
aninoohyüum
sp.
sp. Dibunophyllum yüi et aff mVeri. Endothecium decipiens. Lonsdaleoides
hiénáé- t'etalaxis timantcus. Plancus confluentiseptcti'um. tlerump exus

C

.

bn

vadászi. PaJaeacis obtusa legányii. Plerophyllum alp. Plerophy lum australe.
(l'fimia) lOngiseptalum, longicon raseptatum, ba oghi Polycoelia & iseptata» Polycoelia sp. Polycoe'vj hungarica.
Polyihecalis rosiformis. Prosmilia cyathophyVoides. Prosmilia helenae. Sinophyüum gracde. Siphonophy.lia sp. Siphonophyllia nikitini, ruprechti és
sophiae. Syringopora sp. Waagenophyllum sp. Waagenophyllum columbicum
Tt aayenophyhum chitrálicum. Waagenophyllum indiaim, kueichowense, mongoliense.
E.
Magyar Nemzeti Múzeum. Legánate Ferenc.
Gábor,
Ilona Lovászi István,
József és
gyüj'ései: Amplexocarinia sp. Amplexus sp. fíradyphydum sp. Caninia kiaeri major Caninia sp. Dibunophyllum sp. Lonsda eoides bükkiense.
Michelinia sp. Fentaphydurn (T) variabile. Phineus co nflue nfisep tatus. Plero
phyl um (Ufimia) cuneiseptum, longiseptatum és sp Polycoel a profundiformis. Polycoelia mályinkae. Polycoelia sp. Polythecalis rosiformis. Prosmilia

Flerophyhum rád ciforme. Plerophyllum
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ciathophyiloides. Sinorhyllum grac.le. Siphonodendron sp. Siphonophy.lia
sp Siphonophyllia nikitini, sophiae. Syringopr.rg ap. Waagenophyl um sp.
aaganophyllum cf. gertki.
aagenophyV um chitrah'cum Waagenophyllum
columbicum. Waagenophy.íum indiaim indvcum, mongoliense és kueichowenseC. Földtani
Intézet Múzeuma. Sehréter Zoltán, Kiss János,
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és

Kopek Gábor
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Amplexocarinia sp Caninia sp. Caninia pannonian. L thostrotionella sp
Polythecalis rosiformis. Plerophyllum ( Ufimia ) longiseptatum, Prosmilia sp.
Siphonophy.lia sophiae. Schrélerm megastoma. Waagenophyllum indiaim
indiaim Waagenopliy lum indáim kueichowenseD. Egyeteriii Ásványtani Intézet. Kiss János gyjtése: a kszárhegyi
tése
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korall ok.
3.

A PALAEOZOOS KOR ÁLLÓKRÓL ÁLTALÁBAN.

A Permokarbon koraitokkal elször 1875-ben Tóul -a foglalkozott. Az
újabb vizsgálatokat 1912-ben Holtedal ‘indította meg s azóta sok kiváló
szakember fejlesztette ezt a fontos, rétegtanilag is jelents tudományágat.
Kimagaslóbb kutatók a következk voltak: Barrois s Lee, C h i,
Cowpe r-R e e d, D i e n e r, D o b r u 1 j u b o v a D y b o \v s k i, Ether i d g e. F e m i t e h e v, Frech, G e r t h. G o r s k y. G r s b a u, Her i t s c h, H i n d e. Hu a u g, K a. bakovic h. Koké r. Kunt h. L ee o m p t e, Lonsdale, Michelin, Miin e-E d w a r d s et
Haime,
Nicholson. Ozawa, S c h n d e w o 1 f S m h. S o s c h k n a
Stuekenberg, Tolmatsehoff. Vaughan, Waagen, Weni

t

ze

1.

A

Weissermel, Yakowle

,

és

i t

i

sokan mások.

legfontosabb permokarbon kcrall-lelhelyek a Spiitzbengák, Timan,
az Ural-hegység. a moszkvai medence 3 Szovjetunió artktikus része, a
Prcsrra-föld. a Ba rents-szigetek, Novaia-ZeimPa. a Kárpátok egy része,
Arábia, a Karni-Alpok S:imara a Vo]ga-kan varban, Xebraszka Kansas és
újabban a borsodi Bükk- és Szendr.i-h egység.
A földtörténeti ókor koraijai mind kihaltak. A földtörténeti ókorban
az Anthozoáknak az ActivicoraViók má«od k, az:z Madrepora rendjében
bárom alrendjük élt, éspedig a Tabulaták. PterocoraUiák és Heteroccralliák A Cyclocoralliák közül a Palaeacis már szintén élt a földtörténeti
ókorban.
:

.

*
A Heves-Egri 31 úzeumba.n a munkahelyért és az odaadó támogatásért
igazgató ‘kartársnak hálás köszönetamet fejezem ki,

Nagy Barnabás
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Tafbulata.

Egyszer felépítés, telepes, csöves korallok- A csöveikben lév harántlemezek (tabulák) rendszerétl kapták nevüket. Sövényeik közül a hatodik, illetve a tizenkettedik tökéletlen kifej lödé s. Régente sok Bryozoát
soroltak köziéjük s ezáltal a régebbi irodalomban nagy zavar uralkodik
e téren. A polipcsövek fala rendkívül vastag s a csövek között hiányzik
az összetartó szövet, a coenenohyima, vagy coenosteum. Kivételképpen csak
a Ileliolithidákban találunk coenenchymákoz hasonló támasztószövetet.
Pterocorallia.

Más néven TetracoraUia Vázuk mészbl áll. Sövényrendszerük a
négyes (tetramer) szimmetria-rendszer szerint alakult ki- Ez részben radiális, részben bilaterális. Kehely közi coenenchyma vagy coenosteum nincs.
Endotheciális rendszerük: tabulák és dissepLmentumok kifejldtek. Az
•

epitheca

is

elfordul.

és telepes formák. A magányosok ivaros úton szaporodtak.
Bimbózással (calycinális, azsz kehelybimbózással valamint dendroid, azaz

Magányos

oldalbimbózással) telepes formák jöttek létre.

A

cambriumban még ismeretlenek. Fejldésük csúcspontja a szilurba
Innen kezdve hanyatlásnak indulnak. A karbonban az Amplexus-,
Zaphfentxs- és a Lithostrotion- csoportok uralkodnak. A permbe már csak
egyes jellemz fajok húzódnak fel, a mesozoiknmban pedig átadják helyüesik.

típusú Cyclocoralliáknak (Hexacorallia)Pterocoralliáknak négy elsdleges sövényük van. Ezek a kehelytl a
bázisig végighúzódnak függélyes irányban a polip testén belül. Az egyénfejldés során ez a négy sövény alakiul ki elször- A disszepim e ntumok
általában véve a sövények közt a kehelyben a központ felé vannak kifejldve és mélyen helyezkednek el, s ezért felszínes csiszolás alkalmával
nem minden esetben láthatjuk ket.
központi mélyedést olykor tabulaképletek inclinálják. A fal rendszerint a megvastagodott sövényvégzdésekbl alakul ki. Olykor epithecával van borítva. A kehely középpontjában vagy valódi oszlopocska (cclumella), vagy ál-oszlopceska (pseudocolumella) van, vagy mind a kett teljesen hiányzik. Optimális létfeltételek közt és meleg tengervízben éppúgy jól fejldnek ki, mint általában
véve az összes visceralis elemek. Jelenlétük azonban mégis csak egyes
fajokra vagy csoportokra jellemz.
kehely központja ezenkívül még
lehet sr, ú. n. stereoplasmatikus anyaggal kitöltve, melybl
ha columella van
élesen kiválik. Az oszlopocska lehet lemezes, rácsozatcs,
sugaras stb- szerkezet, olykor bels tengelytabulákkal (tabule axiales)
ket

a fejlettebb

A

A

A

—

—

felépített.

A

vizsgálatokhoz szükséges alaktani egységek ismertetéséit a követke(vesd össze a következ szövegközti ábrákkal)

zkben célszer megemlíteni

Polip: az egyén teljes alakja (corábit).
(orális) része (cá'yx). Sövények: sugaras

Kehely: az egyén legszélesebb fe's
lemezek iá perifériától a közé mg

haladva ( septae ). Gerendádat: a sövények oldalán lév képletek (carinae).
Vízszintes lemezek: ’a sövényeken keresztül, a sövények között, a központ felé
húzódva (dlssepimenti). Táblácskák: >az oszlopooskáf? hatoló haráutleimezek
(tabulae)- Árkoeska: az egyik primárius sövényt körülvev fossula Ez mlindág
a f-sövényt veszi közre. I. r sövények: alkotják a
és ellensövény és a két
oldal-, valamint a többi melléksövényck. Vagy elérik vagy nem érik el a központot. II. r. sövények: a központot sohasem érik el, az elbbiek közt vannak.
III. r- sövények: kicsinyek vagy a II- r. ek dorsalis fe ületérl erednek Cüzlopoceka: önálló tengelykénlet ( cohimelia ). Álloszlopocska: sövényvégzdések
alkotják (pseudocolumella), Küls héj: a polipot kívül határolja (epi heca).

f
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(Az ábrára vonatkozó szöveg a

15.

oldalon.)
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szerkezet: endotheca vagy bels fial (parién \accessorim). Kamrácskák:
dissepi meritumok és tabuláik által bezárt sövényközi terecekék (loculi mterseplales). Hólyagos zóna: a polip periferikus részét alkotó és hólyagosán kialakult rész. Fedcske: lehet egyszer vagy összetett (Calceola egyszer fedvel; Gomophyllum összetett fedvel). Alap: hegyes vagy tompa, egyenes vagy
görbült, telepeseknél összentt (bázis).

Bels

,

Mindezekhez meg

kell

még jegyeznünk

a

következket:

A

sövények a

kifejldött példányokban lényeges módosuláson mennek át a fiatal feljldési állapothoz képest. Kintt példányokban a négy priimárius sövény
alig különböztethet meg a többitl. Ha igen, akkor háromféleképpen válnak ki a többiek közül: Vagy nagyok és feltnek maridnak, vagy megvastagodnak és ezáltal válnak) ki, vagy ‘egészen redukálódnak, elcsökevényesednek. Ami a fabulákat illeti, ezek egyenes vagy hullámos lefutásúik lehetnek. Vagy teljesen kifejldnek, vagy csak részben. Ez utóbbi
esetben a falat nem érik el és csupán a bels szerkezet (endotheca) és a
colnmella közt foglalnak helyet.
Az endotheca nem jelenti szószerint bizonyos bels fal jól körülhatárolt
kialakulását, csupán azon bels visceralis képletek gyjtneve, melyek a
sövényközti teret kitöltik. Legfképpen a visceralis üregnek periferikus
részén, mint dissepémentáiis rendszer vagy hólyagos zóna alakul ki.
A tulajdonképpeni bels fal egy körkörös lefutású képlet, mely a kehely
visceralis üregét egy centrális és egy periferikus részre tagolja. Tulajdonképpen egy cs, melyen belül találjuk a tabulákat és a columellát, rajta
kívül pedig az endothecalis rendszert.
A küls fal nem mindiig képzdik ki és nem mindig borítja az epitheca
sem. A polip küls díszítéseit és egyéb küls függelékeit az epitheca
képezi ki.

A Pterocoralliák törzsf ejld ésta na a következkben vázolható: A praekambriumi. és kambriumi Arckaeocyathidák nem voltak korallok és a mai
értelemben vett Madreporariákhoz semmi közük. A szikárban és devonban
élt Tabulaták részben a miocénig eltengdnek. Fejldési vonaluk függetlenül fut _a Pterpcaralliá kétl, mert a palezóós Pterocoralliák már kétségtelenül Anthozoa- szervezetek és nem az Ooto-, hanem a Hexacoralliákhoz,
azaz a Cyclocoralliákihoz állanak legközelebb.
Már Calgren és Duerden kimutatták, hogy a Pterocoralliák
a Cyclocoralliá k sei. Valódi, kész hexamer Cyclocoralliá kát azonban csak
a triásztól kezdve találunk, a legfejlet eth típusú Scriatcpora pedig c s ak
a harmadkorban jelenik meg. Egyes s-Cyclocorálliák, mint pl. a Palae(A

14.
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acisok már a palaeozoiikumban fellépnek, de jelents szerephez még nem
jutnak.
Általában véve a Madreporaria- szervezet fejldésének vezérmotívnma
az eredeti Pferocoro/í-bilateraliából egy radiális szreimé ‘riáb a való fejldés és innen a Cyclocorall- jelleg yácropora-bilateraliába való végzdés. Az elsdleges bilateralia tehát a sugaras részarányosságon át -újra egy
bilaterialiába vált át, de az elshöz képest másodlagos, mert ez már csak
a két ellentétes sövényen kívül az összes többi sövény redukciója által válik
valósággá. Míg az elsdleges bilateriális szervezeti szervezdés alap ián
állt, addig a récens másodlagos bilateraliába való átmenet rudimentáció
révén jön létre. Ez utóbbi esetben az Acroporáikban csak a directív sövé-

nyek maradnak meg.
A Pterocoralliá k primarius (vagy proto) sövényei bilaterálisán képzdnek ki. A fsövénnyel szemben van az ellensövény és két oldalt a két oldalsövény. Ez a két oldalsövény a bilateraliának megfelelen a fsövény
mellé tendál, míg az ellensövény mellett kialakul két olyan oldalsövény,
mely a hexamer-typusba való átalakuláskor a Cyclocoralliák két új nagy
sövényévé fejldik.

A

Pterocoralliá kban a sövények bels szerkezete egyszer lemezes. Ezek
a lemezek a növekedési lemezek. Ez a lemezes szerkezet az sforma a korallok életében, mert ebbl alakul ki késbb a diffus-tnabecularis és az idiomox-ph-trabecularis sövényszerkezetpenni korallok
téves
nézete ellenére
nem valódi trabekuláris szerkezet sövényekkel bírnak.
Meg kell említenünk még azt is. hogy a Pterocoralliáknalk fala, azaz a
theca sem identifikálható mindenben a Cyclocoralliá k falával. A Pterocoralliá k fala tulajdonképpen pseudotheca, azaz egy külön, önálló periferikus képzdmény, melyet az epithecaval csupán csak összehasonlíthatunk,
de azzal nem azonosíthatunk. Ennek az „epiiiheca“-nak Schindewolf
szerint semmi rendszertani értéke nincs. Maga az epitheca alatti küls fal
szintén egyszer szerkezet. Ez koncentrikus lemezkékbl áll össze. Sem
az endobhecalis elemek, sem maga a cclumella nem homolog a Cyclocoral-

—

A

—

Koker

k hasonló nev részeivel, hanem csupán helyzetüknél és hasonlóságuknál
fogva viselik az azonos neveket, tehát analógiák.
A P tér ocor állták tehát lényegesen különböznek a mesozoos és a mai
Madreporaiáktl. Csak a Zaphrentise k azok, amelyeknek bizonyos ideig
eltartó konzervativizmusa a pernntriász határán bölcsje lesz egy új korall
fejldésnek. Létrehozzák a tetramer- típusból a triád-típust, mely átmenet
a fejlettebb hexamer-típusú Cyclocoralliákhoz. A többi tetramer-típusú
korall e triádokon kívül kihal.
A kökoralifejldés menetét tefhát a következkben foglalhatjuk össze:
l-iá

Tetramer-típus

—

>

Triád- (Zaprentis)

—

?

Hexamer-típus

—

>

Acropora-

típus.

4.

A MEGHATÁROZÁS NEHÉZSÉGEI.
Technikai

A

rész.

szürkés-kékes kemény permokarbon mészkben a korallok
tása nagyjában jónak mondható. Puhább, pdás mészkben és
szendri kihengerelt mészkben annál silányabb. Részben ez is
annak, hogy a szendri fauna minség tekintetében és számban is
-

megtar-

fleg a
az oka
a bükk-

hegységinek alatta marad.
Vizsgálataimat természetesen preparálási és csiszclási eljárások elzték
meg. Segítség nélkül, minden manuális technikai és preparálási munkát
magam végeztem. Ilyenképpen nemcsak gyakorla.ra tettem szert, hanem
sok értékes megfigyelést is tehettem. A kiszemelt leleteknek a kzettl való
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anyagon a nemzeti múzeumi- (biológiai laboratógyjtötte anyagon a helyszínen végeztem el vésvel és

elválasztását az intézeti

magam

riumban, a

kalapáccsal.
Ezt a „(kivágást” követte a lelet „levágása”,

ami abban állott, hogy a
durva horzsakvel 'szárazon lecsiszolt, m. Az
mm vastag üveg. apón 240. számú durva csiszolóvízben megcsiszoltam. így nyertem az elsdleges iinomabb felületet.
megfelel

felszíniben
így nyert felszínt 5 6
leletet

porral,

—

Ezt az eljárást követte a 6/0 jelzés finom csiszolóporral való csi.szolás,
ugyancsak vízben és ugyanolyan vastag üveglapon. Az így nyert mégfinomabb felszínt vízben; üveglapon vasoxjd^p orral políroztam tovább. Ezt
követte száraz papírlapon való fényezés, és hogy ne legyen a további
fényezés hosszadalmas és idtrabló: munkamódszerújításomim-J a nyert
minden részletet
felületet szikkatív-lakkal kentem be. miáltal fényes
tökéletesen mutató képet kaptam, melyet már rajzolhattam is. A lakkozást megelzte a nedves objektumnak Bunsen-láng ie ett való tökéletes
kiszárítása. Ez a gyorsított újítási módszer tette lehetvé, hogy az 1950.
évi február hó 25-én megkezdett csiszolási munkálataimat mind az intézeti,
agam ngyüj töt te anyagon ugyanez év novemberében már 'be is
mind a
fejezhettem, s hozzáláthattam a készítmények lerajzolásához és a meghatározásokhoz.
Néha a „levágáskor” sósavval való maratást is végeznem kellett és
mikroszkópi vékony esiszolatot is készítettem. Sok esetben a korall eredeti
felszíne Oiy jó megtartású volt, hogy egyszer lemosás után is vizsgal-

m

liatóvá vált.

A

puhább, palás kzet nem bírta ezt a sok eljárást és ilyen esetekben
els csiszolás után lakkoznom kellett, hogy a leletbl maradjon

már

az
valami.

Igen

lényeges dolog

csiszolatot

tunk

e

és

még

hogy a leletbl kehely-, derék- és bázisEgészen más képet kaphaha a fajt nem ismerjük már korábbi ku jutáaz,

hossz-csiszolatot is készítsünk.

három metszetbl

és

sainkból, a diagnózishoz feltétlenül szükséges e hárem szint, de legalább
a kehely és a bázis szintjének csiszolati képe. Ezekre a lehe tségekre természetesen a lelet fekvése, megtartása és a kzet elienállóképessége van
elssorban kihatással.

Diagnosztikai

rész.

Broun

Már
kiemeli, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni fejldési stádiumok különbözségét, s
az equivalens részeknek hiba nélküli felismerését. Tekintettel kell lennünk arra, hogy a tetramer-korallok
fejldése igen gyors folyású volt, s így az alakítani aequivaleuciák többször
fejtörést okoztak a kutatóknak. Ezért ajánlja a savval való kezelést, az
eredeti kehelyfelület lecsiszolását, miáltal mélyebb rétegekbe pillanthatunk
bele. így az egyéni fejldés korábbi szakaszait és menetének ütemét felismerhetjük.

Nemcsak a technikai, hanem a diagnosztikai nehézségeket is egyedül
a jól bevált, valamint reformálható csiszolási technikával tudjuk
csak
legyzni, és aki ebben gyakorlatra szert tett, a nehézségeken könnyen
túlvergdik.

Nehézségeket mutat a sövényrendszer rendkívül bonyolult volta és az
egyénfejldés során beállott lényeges változások. Az ontogenetikus variabilitás olyan nagyfokú, hogy sok esetben túlszárnyalja egy populatív variáció, vagy földrajzi variáció méreteit is. Erre mutat rá í) u r h a m is, megáhapítva, hogy az egyénfejldéesel kapcsolatban (a Hexacoralliá knál is)
kétíéle típust különböztethetünk meg: 1. monocicllkust, vagy egyszer iJúpalakú meghosszabbodást, melyben a prototheca veszi kii a részt az anya2
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korallban, és 2. polyciclikust, amidn succesiv növekedéssel, úgynevezett
növekedési emeletekkel történik a fejldés. A fejldés irányvonalát és
menetének ütemét a bázis irányítja.
A magányos polipok közt sdk van olyan, melynek a kelyhe mély. Az
üledék ezt a köhely-rt kitölti és ezért a kehely tetején megejtett csiszolat
csupán a kehely szélén lév sövénykezdeményeket mutatja. Ezért magányos polipoknak 'bázis-körüli keresztcsiszolata árulja csak el a sövényrendszer kialakulását és így faji hoválartozóságát. Minél fennebb ejtjük
meg a keresztcsiszolatot, annál egyszerbb, de kései sövényrendszer képét
kapjuk. Ez a zaphrentid-íejlöáési állapot sokcsöves, azaz telepes polip bázi-

4.

ábra.

=

I

5.

!

=

áibra.

=

ábra. a
keresztcsimagányos zaphrenüd polip; k
kelyhek síkja; z
szoiat a kehelylbl; ii
üledékkel telt mély kehely; b
bázis és bázis lájéki
keresztcsiszolat a sövényrendsizerrél. a x
csöves korall (telepes polip);
zaphrentiid
cyaithopihylllida stádium a kehelyben;
toeihelysík; cy
z
k
bázis. Mindkét rajz ersen vázlatos!
stádium a bázisban; b
4.

—

=

=

=

Egy

=

=

=

PleTophy'.lum korall sövényrendszere a szimmetria síkban csaik
fsövény;
oldalsövények í
ellensövóny; o
e
a másodrend sövények
I II
az elsrend sövények számozása; 1 7
számozása; e
az ellensövény melletti kis-sövény; o t = laz oldal; övé nyék
melletti kis-sövények- Az alábbi képlet két fels részében a fsövénytl jobbra
és balra es elsrend sövények vannak az oldalsövényig, az alsó részben az
ellensövény melletti elsrend sövények vannak számszerit odatolva. A fügjeizi,
gleges vonal az ellensövény-fsövény által alkotott szimmetria vonalat
T
vonala.
oldalsövénj
fekv)
két
a
(keresztben
vonal
vízszintes
a
5.

ábra.

egy oldalon ábrázolva,

—

-

=

=

=

— =

;

=

19

sán még a fiatalabb ontogenetikus állapotot jelzi, lg ypl. a S iphonophylliák
bázisán a sövények zaphrentid-éL\\apo.ú&]>\, a kehelyben ed enben magasabbrend fejldési fokot eláruló cyathophyllic'a-síéálum^t mutatnak.
A zaphrentid^stádium egyéb visceralis elemek kialakulása nélküli, a cyathoPÁyZ'da-stádiumban megtaláljuk már a disszep mentumokat és az egyéb
visceralis kikiülönüléseket. Az ontogenetikus fejldés és a pihylogeneti.kus
fejldés bélyegei tehát e koraitoknál gyakran azonos elvek. (V. ö. 4.
ábrával.)

Nehézséget okoznak

még a

különféle fosszilizációs deformációk, a

szennyezdések és a kehely nyílásának má odlagos eltömdése, a lekopás stb., melyekkel mind számolni kell, de melyefennakadnunk, sem kiíerszuko.ni a mégha jár zást nem szabad,
ken sem
s meg kell elégednünk a nemzetség felismerésével.
Mint minden slénytani anyagban, úgy itt is vannak olyan leletek,
melyek mindaddig bizonytalanok maradna k, míg újabb anyag nem gyúhk
össze az összehasonlításhoz, ezeket mint bizonytalan leleteket ked elkönyvelnünk, mert a rossz megtartás következtében a pontos felismerés leihetségo hibánkon kívül esik.
Meghatározásainkban és leírásainkban használni fogjuk a S c h i n d ewol f-f éle képleteket és orientációt. Ezeket a mellékelt 5. ábrán szemlélfosziiizációval kapcsolatos

c.

tetjük.

A 4. ábrán látjuk a zaphrentida és a cyathophyllida fejldés közti állapotkülönbséget, az 5-ön az egyes sövények nomenklatúráját.

A RENDSZER ÉS LELHELY SZERINTI MEGOSZLÁS.
A rendszer.
Chapmann, van B e n e d e n, Q u e c h. 0 g v e, Bourne
Duncan és Mii ne-E dwards & Haime rendszerei ma már nem áll5.

1

i 1

i

meg a helyüket. Azért nem, mert a Tetracoralliá k és a Hexaccralliák
egymáshoz való viszonyát nem látták helyesen. Klasszikus értelemben
véve átmenet nincs a két korallesoport között, tehát nem egyesíthetk, de
mivel a késbbi Hexacoralliá k kifejldése az elbbiekbl bizonyossá vált,
ják

indokolatlan túlságos elkülönítésük is.
P a x és Hert w i g rendszere a héjas, Illetve héj nélküli kelt fszektorra
bontással ugyancsak helytelen, mert ezzel részben visszaesés történik a
i 1 n e
E dward s-féle Mala- és Sclerodermata-kategóriához. Ezáltal
az Actinák at természetes rokonaitól a Tetra- és Hexacoralliáktól elszakítja.
A Pterocoralliá k (Tetraccralliá k) négy primárius sövénye a jellegzetes
a e c k e 1,
Cyclocorallia (Hexacorallia) kifejldésének is a pillérei és így
valamint Grabau, aztán
mindig nem látták tisztán e
két nagy csoport igazi kapcsolatátFrech (1890) volt az els, aki a Tetracoralliá k fogalma helyett felállítja a Pterocorallia nevet. Ezt megelzte e esc portnak tüzetes és logikus
átértékelése, s így a régi, elavult Rugósa korallnév végleges elejtése.
Rugósa név különösen rossz, mert a rosszul kiértékelt küls bordázat
(rngae) jelenlétére alapította a beosztást, olyan bélyegre, melynek semmiféle rendszertani értéke nincs.
A Tetracorallia név bukása után 1942-ben Schindewol-f elveti a
II a e c k e 1-f éle Hexacorallia nevet is és* helyébe a Cyclocorallia nevet
állítja.
legfrissebb kutatások eredményei alapján tehát a plaeozoós
koraitok rendszere a következkben foglalható össze:

M

—

H

Haackemég

A

A
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ANTHOZOA.
S c h ’irn dewolf

OLAjSSIS
Aetimcomllci
I.

II.

:

1942.

Ordo: Actiniaria.
Ordo: Madreporaria.
1. Subordo: Tabulata.
2. Subordo: PterocomRia.
3. Subordo: Cyolocorallia.
4. Subordo: Het'eroco rallia.
1.

Subordo: Tabulata.

Genus: Syringopora.
Genus: Michelinia.

Subordo: Pt eroco rallia

2.

Família C yathophylUdae.
Família: P olycoelidae.
Família Zaph rerutidae.
3. Subordo: CycÜocoraHia:

]

:

PerfordHa.

Família

:

Eupmmmidae.

Spongiomorphinae.
Genus: Palaeacis.

SuJb família

:

CL A S SIS HYDROZOA.
:

1.

Ordo: Hydroida.
Subordo: Tubulariae
Família S phaeraotinidae.
Genus: Circopora.
:

A

Pterocoral'lmk rendszertani részletezése

nemzetségekig a következ:
2.

Subordo: Pterocoral.ia.
Fám-: CyathophylUdae.
Genera: Waagenophyllum
Lonsdaleoides
Siphonodendron
Caninia
Caninophyllum
Siphonophyllia

Dibunophyllum
Polythecads
P&llalaxis.

Fám.: PolycoelidaeSubfam.: Polycoelinae.
Genera: Polycoelia.
Prosmilia
Schréteria.

Subfam- Plerophyltinae
Genera: Plerophyllum
Snbgenus: Ufimia
Genera: Pleramlpexws
:

,.Amplexus“
Amp'.exocarinla
Subfam: Endolheciinae.
Genera: Endothecium
Subfam.: Pentaphy linae.
Genera: Pentaphyllum
1

•

a dolgozatomban megtalálható
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Fám-: Zaphrentidae.
Genera „Ca rcinophyilum"
:

Bradyphyllum
SinophyUum
Phineus

Lelhely

szerinti megosztás.

Már a Földtani Intézet anyagának elzetes átnézésekor kitnt,
a Biikk-hegység és a Szenri-liegység fiatal paleozoós korall faunája

hogy

nem

mutat megegyezést- A Biikk-hegység korallfauuája más jelleg, mint a
Bodva-men'tii Szendri-h egységé. Késbbi gyjtéseim és kutatásaim alkalmával sem csökkent ez az éles különbség, ment bár kerültek ugyan el
közös nemzetségek, lényegében véve azonban e két terület korall faunája
teljesen eltér. Az így mutatkozó faunakülönbség lehet részben faeiesjelleg is, nincs kizárva azonban, hogy a Szendri-hegység korallvilága
régebbi kor képviselje gyanánt tekinthet. Erre legnyomatékosabb példa
aagenophy üu - k o r a 1 1 ok hiánya.
a biztosan fels-permi

W

A Sebre tér

fels permkerúnak meghatározott foükklh e gy sé gi
márgás mészkben korall igen ritka. Van benne Trilobita
(Pseudophillipsia), fan benne Crinoidea és Productus. A lyttoniás réteg
alatlfi mizziás-algásmészk, mely szintén permkorú, több Bellorophont tartalmaz, korallfauuája még mindig gyér. Ugyancsak perrmkorúak az apró
molluszkumok is.
A siphonopliylliás mészkben nem találtam Lyttonlát! Ezek a S'phxmophylliaAkorallak a S p rifer-B ra eh apódé k határán vannak, de azokkal
együtt nem találhatók. Legfképpen a Nagy- és Kisboronás-lápán találhatók. Ugyanitt vannak a Wciagenophyllumok, melyeket H e r ilt s c h szintén a
fels-permre tart jellegzetesnek. Itt mutatkoznak a Michelinia Tabulatakorallok is. Jellemz emóg, hogy a siph oiwph ylliás jraés7.köhen vannak
által

lyttoniás, fekete

i

.

Bellerophonók

és

i

gyéren Productus

is.

A siphonophylliás mészk határán lév palában már a imiagányos korallok jelennek meg, de ezek nem annyira korhatározók, mint inkább (egykori
iszaplakók lévén) fáciesjelzk. Néhány közülük azonban a pe rímre jel-

lemz.

A
és

a.

Szendri-hegység crinoideás-korallos mészkövei fels-karbonkorúak
al sókarb okor úak

szabadbattyáni Kszár-hegy korallo's mészkövei

A Bükk -hegységbl
Syringopora

sp.,

Michelinia

WaagenophyUum indicwm

ssp.:

sp.

elkerült fajok:

aff.:

siyanqensis.

Wagenophyl'um

Waagenophyllum

indicum

ep.

kueichowense,

Gertin,
Waagenophyllum indicum
Waagenophyllum
cf.
mongoliense,
Waagenophyllum columbicum, Waagenophyllum chitraL'cum, Lonsdaleoides

bükkiense n. sp.. Siplionodendron sp., Caninia sp. Caninia kiaeri major,
Caninia kiaeri minor n. ssp. Caninophyllum sp., Siphonophyllia sp.. Siphono
phylk'a sophiae, Siphononhyl ia nikvlini. Smhonophyllba cf ruprechti, Dibunophyllum yüi (aff. mülleri) sp.. Polythecalis rosiformis. Petajaxia tvmamcus, Polycoelia sp.. Polycoelia profundiformis n. e(p., Polycoelia hungarica
n. sp., Polycoe ia mályinkae n. sp., Polycoelia (Tetralasma) df. quadriseptata,
Prosmilm sp.? Prosmilia cf. cyatophyÜoides, Prosmilia helenae m. sp., PlerophyÜum australe. Plerophyllum cf. Tadiciforme Pl. (Uf Írnia) sp.. Pl. (Ufimia)
longiseplutum, Pl. (Ufimia) longicontraseptatum, Pl. (Uf innia) baloghi. Pl. ( Ufimia ) cf. cuneiseptum. Pl. (Ufimia) rakuszi nni. nudii-m.. Preramplexus va.

Endothecium cf. decipiens, Pentaphyllum
n. sp., „ Amplexus spL ináét.
(Tachylasma) cf. variabile, Bradyphyllum sp., SinophyUum gracile n. spPhineus conf luentiseptatus
(CarrutherseMa) wichmanni
„ Carcinophyllum“
n. sp., Palaeacis obtusa legányii n. ssp. Kor: karbon és penm.).
dciS'-i

.
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A szabadbattyáni Kszár-hegyrl elkerült fajok:*
Syringopora Zaphrentoides, CUsiophyllum, Campophy .lum.
(Kor: alsó-karbon.)

A
Amplexus

Szendri-hegységbl elkerült fajok:

Caninia

sp., Caninva cf. pannoniad. Lifhostrotionella sp.,
Prosmilia sp., Schréteria megastoma n. gcn. n. sp., Plerophyllum sp.. Pl. (Lfi
mia) longiseptaium, Amplexocarinia Síp., Circopora sp. (Kor: f. karbon
Thetys kialakulására a tengeri állcitok keletrl nyugatra való vándorlása mutat rá. A permben a nagy Nan-San geoszínklinális kialakítja
a Thetys medencéjét s a keleti tengeri permi faunaelemek egészen az
Alpokig nyomulnak elre. így az iiledékképzdésben összeköttetés jön 'létre
Dél-Kínától a Karni-Alpokig.
Blikk-hegység korallfaunáját tehát részben a Thetys üledékébl származtathatjuk le. Sok déli-keleti elem fordul
el benne. De találhatók északé permokarbon elemek is.
Elször a permben lépnek fel a
aagenophyllumk és ezek közül is
az in dicum-l elepek, amelyek jelzik az- egykori Thetys területét. Ez a terüSasar, Bükk és Déltirol. Kelet
let nagyjából: Anatolia, Nyngat-szerbia
felé a Thetys Kisázsián át a Himalájáig és egészen Délkeletázsiáig
gp.,

A

A

W

terjedt.

A tulajdonképpeni központi Földközi-tenger véglegesen tehát elször
a felspermben alakult ki, megrizvén jellegéit a mesozoikumra is.
LEÍRÓ RÉSZ.
CLASSIS ANTHOZOA.
6.

:

Subordo: Tabulata.
Összentt, telepes korallok többé-kevésbbé megnyúlt polipé; övékkel.
csövek fala e.s. A csövek belsejében haránt tabularendszer fejldik ki,
innen származik a nevük is. Ezek a tabulák a csöveket emeietekre, kamrácskákra tagolják. A hatodik, illetve tizenkettedik sövény csökevényesen
fejlett,
a többi hiányzik. Ezek a sövények azonban csak álsövények,

A

következ alrendbeli korallok sövéamennyiben nem egyenértékek
A csövek között vagv ál-coenenchymatikus szövet van ( Heliolithidá k), vagy ez teljesen hiányzik.
A Bükk- és Szerül röi-hegységben italáét Chaetstes-&k&t nem vettem be
a,

nyeivel.

Morét

dolgozatomba, mivel

Paterhans

tsa! szerint

Bryozoák közé tartozik, mégpedig Treptobükkhegysógi és szendri pa’eozoikumban sok van

(1929) és

(1948)

megállapí-

ez a csoport a

sfomae-csoportba.

A

A

permbl a
és gyakran körülnövik a koralltörzseket
lák és a Geinitzellák meglehets nagy telepeket alkotnak.

bellük

Dybowskiel-

Família: Favositidae.

Tömör vagy ágas

telepek.

A

A

polipok egyönteten prizmatikusak. Egy-

fal perforált, olykor igen széles, nagy lyufalával szomszédosak.
kakkal. Sövényük igen rövid, gvakren csak igen linóm tüskék alakjában, vagy bordázattal helyettesítve. Számos tabulájuk van melyek szabályos kamrácskákat alkotnak. Ezek ritkán rendszertelenek és ferdék.

más

Genus: Michelinia.

A

telep alakja diszkosz, tömör képlet. Gyakran tekintélyes- tömegek.
telep alsó része rendszerint körkörös epithecával van borítva. Ezen gyökéralakú függelékek nnek. Polipcsövek sokszögek, ritkán szélesek és a

A

*

E

fajok részletes ismertetése egy következ, részletes kszárhegyi dolgo-

zatomban található meg.
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sövények helyett hosszanti bordázat fut végig a csövekben.

A

falperforáció
igen rendszertelen. Némely fajban az epithecalis rész hiányzik. A nemzetség a devonban, karbonban és a permben is tenyészik.
A borsodi paleozoikumban talált számos lelet eltér a jellegzetes Micheliniá tói, amit az új-paleozoikumra vonatkoztatva már több kutató kiemelt
és hangoztatott. Ha tekintetbe vesszük azonban, hogy megtartásuk nem a
legjobb, behatóbb rendszertani átértékelésre ezek a példányok nem nyúj-

tanak kell alapot.
Michelinia sp. (aff: siyangenis Reed.)
(II.

tábla 4—9. rajz.)

—

Több tömör teleptöredék szürkés bükki mészkben. Kehelyátmérk 2
mm-ig, cshosszúság 1 6 cm-ig váltakozik. A csövek kissé divergálok.
A lcelyhek szélén helyenként a fogacsok fönnmaradtak s a sokszöglet
kehely oldalában számuk 6 7. Erodált állapotban e fogak helyén a csö-

—

—

vek széle kivékonyodik

A

csövekben a tabulák srsége:
tabula. Helyzetük harántletfutású, anastomozis nincs.
csövek egymással összeérnek.
Az eredeti felületen is jól látható, hogy a nagy csátmetszetek között
helyenként kicsiny csövek átmetszetei húzódnak meg.
csövek fala vastag s a falakon otromba, széles és a viscerális üregbe benyúló tüskeképleteket láthatunk.
csövek falán a pórusok gyéren fordulnak el és helyzetük rendszertelen elosztású.
számos tabula vékony.
Itt kell megemlékeznem még arról, hogy a tabulák a korallok- és bizo1

mm-re

A

esik 1

—3

és cirádás lesz.

A

A

A

nyos mohaállatfajokban gyakran okoznak nehézséget a kutatónak. Már
i n g kiemeli,
hogy: „Freilich 'koraimén zwischen Tabulatién und
Bryozoen durch Konveigenzen beiderseits so starke Annáherungen vor,
dass die Grenzziehung keineswegs einfach ist, trotz grundlegend verschiedener Anatomie dér Weichteile“ (i. m. p. 141.).
A Treptostomata (Monticulipora) mohaállatok, melyek csak a krétában halnak ki, az egyetlen olyan Bryozoák, melyeknek csöveiben harántlemezkék vannak. Ez a tény gyakran tévútra vezette a kutatókat. Csak
egy lényeges különbség van a két állatcsoport vázalkatában és ez az,
hogy a Treptostomcitá k lárvákkal szaporodnak és így vázukban az oszlással való szaporodás nem észlelhet. A Tabulata-korallok ellenben csoszlással gyarapodnak s ha ennek kétségtelen nyomaira rábukkanunk, a két
csoport elkülönítése lehetséges. Másik lényeges különbség még az, hogy
míg a mohaállatok aránylag kicsiny termetek, addig a korallok nagyságban jóval felülmúlják ket. Anyagukban azonban vannak tetemes nagyságúak, melyek 22 cm magasságot és 9 cm vastagságot is elérnek. A csövek rendszerint fehér, illetleg sárgás mésszel vannak kitöltdve, s több
különböz telep összenövésébl állanak.

H en n

Familia: Syringoporidae.

E

csöveket harántirányú
csövek fala vasmag, sövények hiányzanak, néha azonban tüskefüggelékek helyettesítik ket. TabuIáik számosak, de rendszertelenül alakultak ki. Bazalis gemmaoióval szaporodnak, vagy horizontális kiszélesedéssel. A devontól a permig éltek.

Köteges telepek, hengeres polipcsövekkel.
összeköttetések (kommisszurák) tartják össze.

A

Genus: Syringopora.
Laza. gyep- vagy bokoralakú telepek. Ökölnagyságútól fejnagyságig

megnnek. Hosszú hengeres pol’pcsövei vannak, amelyeket haránt kommiszszurák kötnek össze. A tabulák e harántkötésekben egyik csbl a másikba
átmennek. Polipcsövek belsejében tabulák vannak, melyek többnyire tölcsér esen alakulnak ki. A sövények helyett a csövek lumenébe tüskés kép-
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nyúlnak be. Fal vastag, a csövek belsejében gyakran kikristályosodások és üledéklerakódások képzdnek, melyek a meghatározásoknál nehézséget okoznak.
letek

(I.

Syringopora. sp.
tábla és II. tábla 1

—

3.

r.)

Ez a nemzetség meglehetsen régi. Az orduviciumtól a permig él.
Fejldése csúcspontját a devonban és a karbonban éri el.
Az általam vizsgált bükkhegységi példányok mind megegyeznek
abban, hogy a hengeres csövek közti harán'tkommisszurák ritkák.

A

tabuiéit hol horizontálisok (Th ecostegites-jelleg )
hol ferdék, hol
tölcséresek
(Syringoporida- jelleg).
polipcsövek
fala
rendkívül vasi tag.
csövek hol önálló telepeket alkotnak, hol korallokat
kérgeznek be. Ez az utóbbi új rá Thecostegites- jellegre utal.
csövek vagy teljesen kitöltdtek üledékkel, vagy kikristályosodtak és
csak kevés mutatja közülük a haránt, vagy ferde lefutású fabulákat és a lumenbe nyúló gyér tüskéket. E tüskeképletek száma keresztesi szó latban 1
4, tehált jóval kevesebb, mint a karbonkorú Syringoporidáknál általában, ahol a 12-t '.is meghaladja.
,

A

meg

A

A

—

A

legnagyobb telep 17X13

gomba

A

cm átmérj

5

cm

vastagságú,

ernys,

többi telepetöredékeken mért cshosszúságok
a következk: 80, 60, 12, 30, 5 (kérgez), 15 és 16 mm. Cslumenátmérk:
2, 2.5
3, 1, 1 5 mm. Az egyes csövek közti távolság a. cslumeneknek két-,
vagy négyszerese majd 1 mm, de van 10, és 9 és fél
távolság is. Vannak esetek, amikor a csövek szorosan egymáshoz simulnak és így többékevésbbá oszloposakká válnak. Ilyen esetben a kehelylumén 1,5 2 mm, a
volt.
cs hossza pedig 25

alakú, nyél nélkül.

mm

—

mm

A

leletek szürke, rnárgás fusulinás, bryozoás és korallos,

cireres

mészkben vannak. Olykor

valamint kal-

elmeszesedett fehér falukkal élesen kiri-

sötét mészk tömegébl.
kommisszurák száma kevés. A bekérgez telepek cshossza igen cselumenátmérje azonban nem változik Igen gyakran nnek körül

vóak a

A
kély,

Chaetetes és Pterocorallia példányokat. Szerkezet többnyire nem vehet
ki már,, de a tölcséralakú tabulák az erózió következtében olykor a lumenbl egy bels cs alakjában kiemelkednek. A csövek bázisa elhajló, hegyes k'flivég-zer, s a bázisok nem érnek mindig össze. Ezzel szemben a
ki. Az erólegtöbb telep mégis egy középpontból kiinduló cskötegbl
zió által szabadra került csövek fala sima. Harántkoinmisszurák helyett
a csövek sok helyen kiszélesedésükkel érintkeznek egymással (Cannapora-

n

jeileg).

Mint látjuk a leletek úgy a Syringopora, mint a Thecostegites és a
Cannapora nemzetségek jellegeit egyesítik magukban és így jellegzetes
Syringopcridáknak nem tekinthetjük ket. Mivel azonban mégis legtöbb
jellegük a Syr'.ngoporiddkkoz teszi ket hasonlóvá ,e leleteket kései
karbonból a permbe átszármazott Syringoporiddknak vélem.
2.

(Zoantharia rugósa M.

,a

Subord.o: Pterocorallia.

Edw&rdset H'aime és Tetracoralla Haeckel)

Magányos, vagy telepes korallok. Sövényrendszerük a tét: amer, azaz
a négyes szimmetria-rendszer szerint alakult k;, de bizonyos bilaterális tendenciával. Coenechyma nincs; endothecalis elemeik: tabulák, s diszepimentumok. Epithecalis falrendszerük is van, de ez nem azonos a Cyelocoralliák epitheeájával. Valamennyien kihalt fajok.

35

Família

:

Cyathophyllidae.

Magányos* vagy telepes kor állok. Számos sövényük radiális elrendezdésben fut és a négy primárOus sövény nehezen ismerhet fel, mert a mel1 óksövény ekkel egyenl kifej ldés.
A visceralis hevederelemek (tabulák,
disszep imnet um ok) süllyesztettek. Vannak fajok oszlopocskával, áloszlopocstkával, vagy anélkül. A négy primárius-sövény összenövése is elfordul.
Genus: Waagenophyll um.

Köteges telep koraitok, sövényeik jól kifejldtek és széles* jólfejlett
oszlopocskájuk van mely az ellensövénnyel van összeköttetésben. Az oszlopoc'Ska függélyesen csavart lemezekbl áll. A központi tabulák öve egy
bels disszepimentális fallal függ össze. E között és a theca közt vesiculáris rendszer alakul ki. A nemzetség a permre jellemz.

Waagenophyllum indiaim,
(1886 Lonsdaleia indica

W aggén

et

ssp. indet.

Wentzel:

Pál. Indic. ser.

—

Prodiictus limestone fossils p. 897. Tab. 101, Fig. 1 3, Tab. 105,
a a g e n et Wentzel u. o.
Fig. 3—4,
1886 Lonsdaleia virgalensis
2.
1912 Lithostrotion jourdyi
p. 900, Tab. 101. Fig. 4, Tab. 136. Fig.
Mansuy, Laos p 69 Tab. XIII Fig. 5. 1915 Waagenella indica Yabe
et Hayasaka, Pál. corals of Japan, Chína and Korea. Journ. of the
1933 Waagenophyllum virgalense Heritsch,
Geoi. Soeiety, Tokyo 22.
Annales Géol. de la Péninsule balkáni que 11, p. 215, Taf. I II.) Bükk-h.

XIII. Vol.

1.

W—

—

—

—

—

Waagenophyllum
Több, faira

meg nem határozható

mészkbl

kalciteres

fekete

m állva.

Néhány

és

a

sp. indet.

lelet

a dédesii fusulinás mészkbl,
rétegel-bukkanásból ki-

szelecsi-ki

felsszölkövei spiriferes mészmárgából

a

Waagenophyllum indicum kueichowense
(III.

A

tábla 1

—

Az általam

A Grabau

Huang.

5. rajz.)

W

Waagenophyllum indicum (W a

16 és 19 között ingadozik.
száma 15 és 17 és
közt váltakozik.

is.

a g e n et
e n tz e 1) sövényszáma
által leírt mongol'ense alfaj sövény-

aHuang

leírta kueichowense-aUa.}

átvizsgált

bükki példányok

—25

sövényszáma 20

sövényrendszer-képletei

a

következk
6

6

21

6

5

Az

I.

20

és II

+ e.f .00 = 25 (kehely)

+e

•

f

.

00

rend

= 24 (kehely)

6

5

6

5

5

2

6

5

22

+ e.f. 00 = 26 (kehely)

18 -f e.f .00

sövények száma megegyezik.

A

= 22 (kehely)
faji és alfaji

hova-

tartozás fell, tehát, nem lehet kétség.
fekete borsodi márgáis, lúmonitos mészkben valamennyi polip fehéres sárgás színével tnik ki.
polipok réiaben egymásmelleit, részben

A

A

kisebb-nagyobb távolságban vannak egymástól. Ez a nagyobb távolság
itt azt mutatja, hogy alfajunk nem a mongoliense. A polipok
legtöbbje
megtartotta eredeti körvonalú átmérjét, kisebb része deformálódik csak
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Nagyobb kebelyátmérk a következk: 6X4, 4X8, 3X5 és 5X5 mm.
A kzetek széttörésével néhány példánynak eredeti felszíne is feltárult
és így megállapíthattam, hogy felületük hosszbordázott, de
nem járják át keresztcsíkok.

a hosszbordákat

Az I. r. sövények végei az oszlopocskát nem érik el. Csak az ellensövény csatlakozik hozzá. Minden sövény a periféria felé vastagodik és a
küls felületen szögben ugrik ki, különben a fal vékony, alfajunk esetében
vastagabb, mint más alfajokban. A polipoknak egymástól való távolsága
3 9, 8 0,5 és 0,5 2 mm-ig váltakozik. A polipok hosszúsága meghaladja a
három és fél cm-t is.
A. kolumella szerkezete körbenfutó. A központi lemez nem mindig
látható. Ha jelen van, akkor vastag és körül van véve körkörös lemezkékkel. Minden esetben stereoplazmatikusan megvastagodott. A disszepimentumok srsége változó és az I. r. sövények végei az oszlopocska körül
rendes kölülmények között harántkötésmentesek.
Tekintettel arra, hogy alfajunk és a mongoliense- alfaj a Bükk több
helyén egymásmelleit is elfordul, alfajunknak külön földrajzi és rétegtani jelentsége nincs,
A Legányi által Nagyboronáslápon gyjtött és a Heves-Egri Múzeum tulajdonát képez anyag között találtam a legnagyobb telepeket. Egy
hatalmas telep vastag, lapos kenyéralakú tömb fekvhelye márgás, sötét
mészk. A telepet felülrl mérve, annak hosszúságát 30 cm-ben és szélességét 19 cm-ben állapíthattam meg. Vastagsága 10 cm Egy helyen a szélén törött oldalán széllé hullámos vonalban ível alulról felfelé. A telep

—

—

—

eredeti alját, mellyel a tengerfenékhez volt tapadva, szintén

még

meg

lehetett

figyelni.

—

1949 Ven Legányi által gyjtött felshámor mályinkai mút melll
származó példányok sövényszámai egy szeleten belül 18—25 közt váltakoztak, ami azt igazolná, hogy a két alfaj között populatív variációs átmenet
lenne. Ez a telep is sötétfekete mészkben van, mely igen ersen márgásodott.

A Schréter által 1912-ben gyjtött lelet szintén sötét, calciteres, márgás mészkben van és általában meg lehet állapítani, hogyr ezeknek a koállóknak az elfordulása mindenütt a márgásodó mészkövekhez van kötve.
E mészkövekben gyakran fordulnak el Fusaliná k és Crinoidea nyéltagok.
Gyakori az egyes polipcsövek kimállása is s így külön csodarabok is
gyj hetk. Egyik kerekhegyi példány ilyen kimállott cs, melynek hoszsza eléri a 12 cm-t is, vastagsága 6 mm, szélessége 11 mm.
í

Waagenophyllum indicum mongoliense Grabau.
(Hl. tábla 6

—

7.

rajz.)

Waagenophyllum virgalense (Waagen et Wentzel) var. monGrabau, The permian of Monoglia. Nat Hist. Centr. Asia Vo. 4.
The American Mus. of Kait. Hist. New-York p. 42. Tab. I. Fig. 8a-d, 9a-c.)
A polipok márgás, fekete mészkben vannak. Az elbb tárgyalt alfajjal szemten különbségek vannak. A polipok a kzetben sárgás fehéresen
válnak ki, kehelyátmérj ük elég változékony, 7, 8X5, 7X6 mm nagyságúak.
(

goliense

A polipoknak egymástól való távolsága általában véve nagyobb, mint az
elz alfajnál. E távolságok 5—20 mm-ig terjedhetnek, a polipok csöve

nem egyenes, hanem hajlott és hosszúságuk eléri a 4 cm-t is. Küls felszínük hosszcsíkos, lekopás következtében a disszepimentumok is láthasövények számát Heritsc h 16 19-ben adja meg, péltókká válnak.
dányaimon e két szélsséges érték 15 19. Ez a kevés sövényszám erre az
alfajra jellemz. Sövényrendszer képlete a következ:

A

—

—

27

2
4

11

+ e.i.OO = 15 (kehely)

2

4

3

3

12

+ e.f.00 = 16 (kehely)

Az oszlopoeska aránylag kicsiny, az ellensövénnyel összefügg, keresztmetszete orsóalakú az I. rend sövények nem érik el. Közéjük üledék rakód k le. A II r. sövények olykor elég hosszúak, de sohasem érnek ki a
az oszlopoeska közelébe. A héj vékony, a disszepimentumok
legbels
nem számosak. Stereoplazmatikus kitöltdés alkalmával a küls disszepimentnm-gyrben felületes ránézésre vastag fal képéit kapjuk. A legbels
disszepimentnm -gyr eltt közvetlenül a bels kamrácskák nagyobbak,

gyrn

mint a szélek

felé.

Lyttoniá k

Ez

az alfaj szigorúan fels-peimi jelleg, de közvetlenül
mellett sohasem találtam.

W aacfencpkylliim
(III.

cf.

tábla

gerthi
9.

( Ozaiva).

rajz.)

(Londaleia Gerthi Ozaica: Journ. Coll. Sci. Univ. Tckyo.

45. 6. 1925.)

Két példány került el márgásodó fekete bükki mészkbl, mind a
kett bimbózásban és Fryozo'h'al teljesen körülnve.
A példányok hasonlatosak az Ozawa által a mongoliai Nagato melle'ti fels-permkori mészkövekbl származó
Lonsdaleia gerthi Ozawa
fajhoz. Méretek tekintetében a megegyezés meg is lenne a polipok átmérje 5 8 mm, de mivel 0 z a.w a az oszlopoeska leírására fektette a fsúlyt. és mivel épp ez nem észlelhet kell mértékben a bükkhegységi
példányokban, a biztos fajmeghatározás nem lehetséges. Mindazonáltal az
oszlopoeska az én példányaimban is lemezes szerkezet, megfelel a nemzetségbeliekének és semmi nem utal arra, hogy a nemzetségbl kivegyem.
sövények nem érik el az oszlopocskát kivéve az ellensövényt, mely az

—

A

is. A sövények töve megvastameglehetsen vastagnak látszik, de a dis=zep mentumok
fz'tna igen kevés. A II. r. sövények gyakran csak mint bordák vannak

oszlopoeska központi lemezébe folytatódik
godott. a héj

st

k fejldve.
:

A

bimbózás

i-

az

I.

r.

kalieinális.

tag fallal válik
hogy az

el

Ozawa

sövények

A

elcsökevényesedése

is

megfigyelhet.

fiatal polip a vízszintes tabuiéból ered és vas-

az anwafaból. Pryozorxai\ való együttélése
által lei.it fajjal

is

arra

ultal,

van dolgunk.

Sövényrendszerképlete
2

3

5

5

15

+ e.f .00 = 19 (bimbó)

Waagenophyllum columbicum S t a n 1
(III.

tábla

8.

rajz és IV. tábla

e

y

—S m

i t

h.

1. rajz.)

Bár Heritsch szerint a polipok kötegben fordulnak el saját átmérjüknél kisebb-nagyobb távolságra, az én példányaim kimállott csövek
voltak. A leghosszabb 15 cm hosszú, nagyobbik átmérje 13X8 és fél mm,
a kisebbiké 12X8 mm. Ez a méret tökéletesen megfelel a faj méreteinek,
st nagyobbak is elfordulnak, amennyiben találtam 17X19 mm átmérj
c öveket is. Valószín egy nagyobb, ritka állású köteg széthullt darabjai.

srbb

a korallköteg annál jobban együttmarad a kövesedés során,
ritkább állásúak a csövek, annál könnyebben kitörnek és széthullnak az eredeti telep közösségébl.
A központi oszlopoeska kitnik sr, alkatával. Átmérje 2 és 3 mm.
Valamennyi I. r, sövény majdnem eléri a szélét, de csalt az ellensövény

Minél
de

rnél

28

hatol a belsejébe, és csatlakozik az oszlopocska alig kivehet központi
lemezéhez.
II. r. sövények elég hosszúak és gyakran az I. r. sövények
sövények a fal felé megvastagodnak, ami a
hosszának felét is elérik.
fal helyenként igen vastag. Egy
nemzetség, e általában véve jellemz.
fiatal bimbóban, mely egy jól fejlett polip mellett van, ketts falképlet
alakult ki, s a bimbó már elvállt az anyaállattól, nem ixgy, mint ahogyan
Heritsch leírta, a kelyhen belüli bimbózással, ú. n. „lencse" képlet kialakulásával.
Példányaink sövényszáma 23 II közt ingadozik. Ez az adat nem fee r i t s ch-féle adatnak, mely szerint a faj sövényeilel meg teljesen a
nek a száma 25 27 közt váltakozik csak.

A

A

—

A

—

H

Sövényrendszerk éplet:

8

5

4

5

5

+ e.f.00 = 23 (kehely)

19

6
7

28

-f-

e.f. 00

= 32 (alsó

?11

?9

7

10

rész)

37

+e

.

f

.

00

= 41 (kehely)

A két utóbbi képlet egy egyéntl származik, annak kehely és alsó
szintjérl való csiszolata a apján.
A polipok küls felülete hosszbordázott.
disszepimentumok kialakulása a rossz megtartás miatt nem figyelhet meg. Általában véve azonban az oszlopocska körül a bels kamrázottság srbb, mint a küls részeken. Az oszlopocska körüli sztereplazmatikus átívódás nagyfokú.
A leletek limonitos, márgás. crinoideás, fekete, kalciteres. fusulinás
és bellerophonos mészkben vannak. Gyakori a koralltörzs Bryozoákkal
való kcriilnövése is.
Már Herditseh kiemelte, hogy ez a faji nem jellegzetes tagja a
nemzetségnek, mivel több tekintetben eltér a. klasszikus Waggenophyllum
alkattól. Egyik példányom sem oszlopos, hanem hengeres. Keresztmetszetük 'kerek, vagy ritkán elliptikus.
i t h
Stan1ey S
e fajt a keremeosi (Brit-Columbia) permbl írta
Heritsch ismerteti elször az ablakoskvölgyi lelle. Hazánkból
helyrl.
1

A

— m

Stanley Smith.

Waagenophyllmn chUralicum
(IV. tábla.

2.

rajz.)

(Lonsdaleia indica St. Smith. F. R. C. Reed-Upper Carboniferous
and the Pamirs. Pál. Ind. New. Sér. Mem. 4. p. 14. Tab.
Fig. 24 27).

fossils of Chitral
I.

—

általam lemért legnagyobb kehelyátmér 9
14 mm. A kelyhek
Bryozoával vannak körülvéve, márgás, kalciteres mészkben. Bryozoával
való együttélésérl már Heritsch megemlékezik. A kehelykerület kör

X

Az

Az

—

sövények száma 24
Sövényrendszerképlete

vagy

ellipszis.

I. r.

29.

3

2
j

11

9

25

+ e.f

sr

00=

29 (kehely)

kötegeket. Meglehetsen távol nnek
A polipok nem alkotnak
egymástól, olykor saját átmérjük többszörösére. Heritsch kisebb polipokat említ s az I. rend sövények számát is ennek megfelelen csak
21 25-ben adja meg.

—

2 !)

Bár általában a központi oszlopocskában a 'központi lemez ritkán
látható jól, a szilvásváradi példányban kitnen meg lehetett figyelni.
Az oszlopoeska rácsos szerkezet. Központi lemeze az ellensövénnyel
összefügg. Az oszlopocskának kifelé egyáltalán nincs határozott körvonala. Tehát az I. rend sövények nemcsak elérik az oszlopoeskát, hanem
annak szerkezeti' kialakításában részt is vesznek.

A

II. r. sövények aránylag hosszúak, az I. r. sövényeknek kétharmadát elérik. Vannak azonban természetesen rövidebbek is. A disszepimenés 2 4 diisszepimentális sor után (az
tál'is rendszer meglehetsen
epitheeatól számítva) szteroplazmaít ikusan megvastagodik. Ez a megvastagodás azonban nem alkot teljes összefügg gyrt. Ügy ez a megvastagodás, mint az oszlopoeska fent említett szerkezete és a sövényekhez való
viszonya e faj két legjellegzetesebb bélyege.
disszepimentális megvastagodás ugyan az elbbi fajban dis elfordul, de az jóval nagyobb alkatú,
oszlopocskája körülhatárolt, úgy, hogy nem téveszthet össze jelen
fajunkkal.

sr

—

A

A leletek mészalgás bryozoás márgás mészkben fekszenek és világosabb mészkben is gyakoriak. Reed szerint fajuk a fels-karbonra
jellemz, de Heritsch a Bükk-hegységben a fels-permi rétegekbl is
kimutatta s e rétegek jellemzésében szintén fontos szerepet tulajdonít neki.
Genus:

Lonsdaleoides.

W

A Lonsdaleia és a aagenophyV.um nemzetségek bélyegeivel rokon
bélyegeket foglal magába. Mindketttl különbözik azonban abban, hogy
polipjai magányosak és az irodalomban leírt kétséges példányok is arra
utalnak, hogy nem telepes formák. Jellemz rájuk a dús, küls hólyagos
zóna és az, hogy eddig minden példány Bryozoával van körülnve.
Lonsdaleoides bükkié nse
(IV. tábla, 3

—

5.

n. s p.

r.)

A leletek bükki korállos, fusulinás, szürkés, algás. crino'deás és
bryozoás mészkben fekszenek. Gyakori a Bryozoával való körülnövés.
Sövényrendszerképlete a következ:
5

11

5
|

9

37

+ e.f .00 = 41 (kehely)

8

2

2

I

8

26

9

9

9

9

+ e.f .00 = 30 (kehely)

|

8

!

8

20 -f e.f.00

= 24 (derékcsisz)
8

5

4

5

22

+ e.f .00 = 26

36

+ e.f. 00 = 40 (kehely)

(bázis)

Kehelyátmérje felül van a 3 cm-en. A másik erodált, lesimított példány felülete 3, 5X4, 5 cm, alsó része már csak 3X3 cm. Vastagsága 2 cm.
Fajunk legjobban hasonlít a keletázsiai Londaleia encr mis Awz és a
Lonsdaleoides bosicelli- hez, de ezekkel mégsem azonosítható. Fajunkat
jellemzi nagy mérete, másodszor az I. r. sövényeknek és gyakran a II. r.
sövényeknek is a bels disszepimentális résztl mentes, oszlopoeska körüli
térbe való benyomulása. Ide valamennyi I. r. sövény beér, a II. r. sövények közül csak az ellensövény körüliek hatolnak be, de ezek is csak kismértékben.

30

Az ellensövény ers és lefutásában többé-kevésbbé ersen meggörbült,
hullámos. Közvetlenül folytatódik az oszilopocska médián lemezébe.
Az oszlopocska szerkezete nagyjában véve azonos a
aagenophyllum okéval és a Londsdaleoidesekéxel, nem nagy, a itöbbi sövény sohasem éri el.
Alakja hegyes, tojásdad, vagy négyszögletes. Az I. r. sövények száma
30—41.
A bels zóna körvonala a polip fala felé nem szabályos, bels haltára
ellenben szabályos. Élesen -válik el a központi térségtl. A bels zóna és
a fal közt van a küls hólyagos zóna, melyben az I. r. sövények egy darabig folytatódnak, de az epitheoáig való kiérésüket csak egy-két esiben
lehetett megfigyelni. A terjedelmes hólyagos zóna nem szabályosan egyöntet. Legszélesebb helyén 18, legkeskenyebb helyén 7, illetve csak

W

2 sorból

áll.

A

kehely süllyesztett. Polúphossz 19 mm. Bázis felé gyorsan szkül.
Kehelyátmetszete elliptikus, kissé lapított és 24X16
az átmérj ekehely mély, a szélétl a központig mért mélysége 3—4 mm. Bázisa
tompán hegyes. Az I. r. sövények száma 34. Küls felülete hösszcsíkos,
felületét Bryozoa növi be.
A készített hosszcsiszolat jól mutatja a szélti hólyagos zóna kialakulását; a hólyagok befelé konvexek. Látszik jól a sövények lefutása.
Az oszlopocska hosszcsiszoiatából kitnik annak jdhlára függlegeslemezes szerkezete s a központi lemez nyoma. Jellemz a polip alján az
alaphoz közel a disszepimentális zóna hiánya!

mm

A

Genus:

Siphonodendron.

W

Telepes korallok. Hasonlóak a
aagenophyllum okhoz. Oszlopocska
kisebb, a disszepimentális elemek gyérebbek és rendszerint egy disszepimentum zóna, azaz öv fut körbe a fal mentén.

Siphonodendron sp.
(VII. tábla, 3—5. r.)

A dédesi példány crinoideás. szürke, kalclteres mészkben fekszik.
sövények száma valamivel több, mint Heritsch példányaiban. A csiszolatba az ellensövény és oszlopocska összeköttetése nem esett bele, mint
az a Heritsch egyik példányában is eliordulit. A küls diszepimentális
egy, illetve két gyrbl áll, de egyik sem vonul végig
teljes egészében. Az oszlopocska belsejében két hosszanti lemez vehet ki.
A sövények hossza nem oly méret, mint a H er i*t s c h-íéle osdkvai példányokban. A lelet átmérje 4X9 mm.
A Heriitsch leírta példányok átméri 4 6 mm. Sövényszámok
14 17 között igazodnak. E számadatokban az I. és II. r. sövényszámadatok
is bennfoglaltatnak. A négy milliméternél kisebb kelyhekben a dászepimentális rendszer srbb. A hat milliméteresekben a második dissziepiA

gyr

—

—

mentumvonulat

is

kifejldik.

Sövényrendszerképletek
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(kehely)
7

3

7

6
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2

3

3

3
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f

e.f .00

+ e.f. 00= (kehely)

= (derékcsiszolat)

31

Genus:

Caninia.

Hólyagos zóna és a disszepimentum-zóna ki van fejldve. sz lop öcsi: la
hiányzik. A fsövény rövid. Ellensövény hasonló fejlettség, mint a többi
sövény. A sövények végzdése a központban több-kevesebb szabad teret
hagy, úgyhogy a sövények végeikkel nem érik el a központot. A drsszepimentáLs zóna befelé a központ felé egy, vagy több és megvastagodással
kirívó gyrt alkot- melybl a szintén sztereoplazmatikusan megvastagodó I. r. sövények hatolnak tovább a központ felé. A sövényeknek a bels
gyrn kívül es része vékony, azaz az a része, mely a hólyagos rendszerbe
olvad bele-

Caninia
(VII. tábla,

6., 7.

és

XVII.

sp.

tábla,

2—3—4

rajz.)

több általa vizsgált példányit a Caninia kiaeri maiorhoz
tart hasonlatosnak. Kehelyátmériit 19, 24, 15 és 22 inm-ben adja meg.
küls diszepimenSövényszámokat 34 és 36-ban. Az epitheca vékony.
tális zóna 4—8 soros. Ezekbl a II. r. sövények nem állnak ki és vékonyak.

Heritsch

A

sövények

Itt az

I.

r.

godók.

(1.

VII- tábla.

6.

is

vékonyak, különben a

gyrn

rajz.)

belül megvasta-

Caninia ja nem magányos korall, mint a R a k u s z-lele
Hosszúsága miatt felületes ránézésre összetéveszthet kimállott Waagenophylluntokkal és Siphonophy Illák kai, de a Caniniáknak nincs o-zlopocskája.
Az én töredékes példányaim közül a legnagyobb egy 3 cm hosszú
lelet. Csak egy megvastagodott bels gyrje van. Az ezen kívül es küls
hólyagos rész kamrácskái és harántkötései rendszertelenek, nem szabályos
alakúak (1. VII. tábla 7. rajz). Van egy töredék „Nagyvisnyó 1. sz. vasúti
bevágás" jelzéssel, de Legányi (a gyjt) megjegyzése szerint ez a lel.

Heritsch

„ Uf imia “ és „ Caninia “.

hely kétes.
Egy abodi példány a Lithostrotionella sp. teleppel együtt feldúlt el egy bryozoás. kalciteres mészkben. Hossza 16 mm. kehelyátmerje
10 mm" A mészkben még Crinoidea karizek vannak. Két bels dissze6
piment.ális gyrje van, a fsövény ketts ív alatt fekszik (1. XVII. tábla

X

3—4.

rajz).

Caninia

cf.

pannonié a (F

(XI. tábla,

(Cyathopyllum pannonicum
Földtani Közi.

XXXVI.

2.,

r e c h).

3. rajz.)

Frech.

Die marine Karbon in Ungarn.

Tab. VIII. Fig. 2a-c.)
A szendrládi két lelet sötét, márgás, palás és szürke réteges mészkben fekszik. A polipok alakja subcylindrikus. Rekonstruálható sövények
szánna 34 35. A csonka polip magassága 20 mm, az ép polipé 55 mm.
A kisebbik átmérje (nem a kehely ben) 7 mm, a nagyobbiké a kehelyben
1906.

p. 130.

—

15X20 mm
Nagyságméretek

szerint a polip megegyezik a Frech-féle fajjal.
nagyobrossz megtartás miatt behatóbb leírását nem tudóm megadni.
bik példányon a lekopott küls bordák finom kamrázott-ágot mutatnak,

A

A

ami megfelel a küls disszepimentális vagy hólyagos zónának. Azt is meg
lehetett állapítani, hogy a sövények nem hatolnak a központig, ami erre a
fajra szintén jellemz. A rövid fsövény az egyik rajzon jól látható. Eltte
egy odatolódott szomszédos sövény töredéke. A fsövény egy kis ív alatt
fekszik. Rakusz a sövények számát 30-ban adja meg. Az én példányo-

mon 35-re emelkedik.
Az interszeptális hólyagos
sodva.

Rakusz

zóna példányaimban teljesen

szerint e hólyagos zónán belül

még

el

van

kalcito-

két kamrácska-sor

A

kehely mély. Mivel az abodi kzet rosszul csiszolható, a hossznem kockáztattam meg, ami a pontos megihatározás
szempontjából hátrány, mivel azonban e ixzet olyan, hogy igen hamar
mintegy leheletszeren eltnik belje az anyag, kevés, példányom lévén, a
csiszolástól eltekintettem (a közölt hosszmetszet eredeti felszín).
A nagyobbik példányon bimbózás is látható, errl Rakusz a következket írja: „Vermehrung findet durch Calcinalknospung (Verjiingung)
und wahrscheinlicli auch Seitenknospung statt“ (p. 19.). A pannonica íajra
jellemz a központi sövénymentes tét rész tágassága, ami elkülöníti a hozzá
hasonló Siphonophyllia nikitini ti.
van.

csiszolat elkészítését

H

e r iit s c h.
cf. kiaeri major
(VII. tábla 8 9 és VIII. tálbla 1 rajz.)

Caninia

—

A

leletek márgás, szürke, mészalgás, fekelte és világosabb bükki mészvannak. Átmérjük: 21X15, 17X17> 20X15, 16X12, 12X14 mm. Hec h a maximális átmért 26 rnm-ben adja meg. Áz I. rend sövények

kben
r

i t

s

száma 28— 40-ig váltakozik,

Her

iii

t s

c

h

szerint 39-nél több.

A Heritsch-

abban, hogy sövényeik hosszabbak, megfelelnek abban, hogy a lsövény rövid és ív miatt fekszik. A küls disszeplimeintáliszóna jól fejlett, a Sövények között ezen belül találunk harántkötóseket,
gyakran azonban ezek hiányoznak is. Van egy példányom, mely magányos
és köcsögalakú, bázisa hirtelen szkül el és a kehelybimbózást bevezet
kehelyszkület is megfigyelhet. Ennek külseje íhosszcsíkolt, harántredzések elfordulnak rajta. Hossza 15 mm, kehelyátmérje 16X12 mm, bázis
kissé elgörbül
s hegyben végzdik. A sövények sztereoplazmatikusan
megvastagodók és az alsó részekben a központban összefutok. Oszlopocska
aiig kinincs. A II. r. sövények rövidek és a disszepimentális
megvastagodása különösen az alsóbb
állók. A bels d'sszepimentáiis
nemzetség bélyeg. Alul a sövények fleg
részekre jellemz ami egy
az ellenösvény részén sztereoplazmatikusan mindig vastagok és bár ez a
jelenség Heritsch leírásaiban nemcsak kiemelve nincs, hanem ennek
féle leírásitól leleteim eltérnek

f

fordítottja is

meg van

gyrbl

gyr

említve, példányaim mégis a fentemlített fajhoz a

leghasonlatosabbak.

A

felsszlkövei példány, melynek képét a X.

tábla 1

—

3.

rajza

mu-

melyet célszer lenne véleményem szerint a
major alfajjal szemben Caninia kiaeri minor - nak elnevezni. Részben azért,
mert magányos, részben mert kisebb méret. Sövényrendszere azonban
megegyezik az elbbiével, attól fajilag nem, legfeljebb alfaj ilag különíttatja, a kis

het

köcsögalakú

lelet,

el.

gyrn

belül a sövények közti
harántkötések a sövények alsó részén kipuposodó P, vagy B bet alakban
egy-egy hurkocskát alkotnak, melyek szintén sztereoplazmatikusan megbelüli többi sövényelemek.
vastagodnak, mint általában a
Az I. r. sövények a kehelyben a központi teret nagyrészben szabadon
hagyják, a bázis felé mindjobban összeérnek és a bázis tájékán egymást

Jellemz még, hogy a disszepimentális

gyrn

el is érik.

Az

epitheea nagyon vékony.

Heritsch

a spi'tzbergai újpaleozoikumból írta

le.

Genus:' Caninophyllum.

E

nemzetség tagjai átmenetet képeznek a Canimák és a SiphonophylHasonlatosak az utóbbiakhoz, a f különbség azonban abban
áll, hogy a sövények a központban összefutnak. Teleplakók kerületük elliptikus. A Caniniá tói abban is különböznek, hogy bels faluk nem jelents
és az I. rend sövények sztereoplazmatikus megvastagodása elmarad. A fsövény rendszerint rövid és fosszulában fekszik.
liák között.

Caninophyllum
(XI. tábia

1.

sp.
rajz.)

Kétes lelet, mely a dédesi Szelecsik melletti rétegelbukkanásban
részben kimáilva trein lt el. Jv 0resz .es1 szo.atan a hosszú sövényeié jól látszanak, melyek a központban összeiutnak. A iösövény azonban csak
viszonylagosan rövid, különben hosszú. Az I. r. sövények száma 31. A diszszepiuientum zóna 4—6 soros, Heriiitseh szerint 2 8 soros is lehelt.
Lévén a lelet ersen csonka, a nemzetséghez való biztos hozzátartozása
is kétes. A fsövény és az eilensövény az elliptikus átmér rövidebo tengelye irányában fekszik. Epithecája vékony, a másodrend, sövények a
kissé kiemelkednek, ami szintén eltér a típustól.
megbels
állapítható sövényrendszer képlete a következ:
1

—

gyrbl

A

5

5

8

9

27

+ e.f.00 = 31

(derékcsiszolat)

Genus: Siphonophyllia.
Általában véve igen nagy korallok. Epithecájuk hiányzik. A II. r. sövételepes és magányos fajok is. Oszlopocska nincs.
Sztereoplazmatikus kitöltfések és megvastagodások vannak. Fsövény
rövid. ív alatt fekv. Külsejük haránt- és hosszcsíkolt. A kehelysíkban a
sövények nem érnek a központig ( Cyathophyllida stádium), a bázisban viszont elfordul, hogy a központban összefutnak.
A Siphonophyilia nemzetség tárgyalásánál össze kell vetnünk a részben rokon Timania és Bothrophyllum nemzetségek bélyegeit is. A Timania
fsövénye a központig ér. Sövényvastagodásai olykor oly méneteket öltenek, hogy disszepimentum-kötések nem is képzdnek ki köztük. A Siphonnphylliákban ez a megvastagodás sohasem ily mérték.
A Bothrophyllumokban a bels falon belül a sövények éppúgy megvastagodnak. minit pl. a Gammán bán éts Siphonophylliákban. A megvastagodás a Siphonophylliákban és a Bothrophyllumokban is a fquadránsban történik, az ellensövény quadránsában vékonyak maradnak. A fsovény a Bothrophyllumban tehát rövid és vastag. Jellemz még az is,
hog> a Bothrophyllumban a bázisban a vastag sövényeken kívül a periferikus hólyagos zóna megvan, ha hiányzik, csak erózió következtében tnhet el!, míg a Siphonophyllákbon ez a hólyagos zóna a bázisban nincs kifejldve. A Bothrophyllumcknak különben columellája is van.

nyek rövidek, vannak

Siphonophyllia
(VII. tábla

2,

XVII. tábla

1,

és

sp.

XVIII. tábla

8.

rajz).

Töredékek, melyek a többi bükkhegységi Siphonophy Illákkal pontosan nem azonosíthatók, minden valószínség szerint azonban a talált iajok
egyikéhez vagy másikához tartoznak. A nagyboronáslápai példányok
9 19
átmérjek, siilány és vékony hólyagos zónával körülvéve- A leletek általában véve szürkésfekete márgás mészkben iekszenek vagy töhbedmagukkal, vagy egyenként kiinállott állapotban.

— mm

Siphonophyllia sophiae (Heritseh).
(IV. tábla 6.: V. tábla 1 3. r.. és XIX. tábla

—

M

3.

és 4.

;

r.)

(Canina Sophiae Heritseh, Korallen dér moskauer-, Gshel- und
Schwagerinen-Stufe dér Kainischen Alpen. Palaeontographica ii. Abt. A.

—

1936. p. 142. Taf. XIV. Fig. 1 9. Texttafel VI. Fig. 44.)
leletek korallos fusulinás, márgás, erinoideás, algás kalciteres és
trilobitás bükki mészkben fekszenek, tehát úgyszólván mjndenfajta bükk-

A

hegységi

mészkben megtalálhatók.

A Nemzeti Múzeum megbízásából az
Legányi a Nagy.boronáslápán 1949-ben

slénytani kiállítás számára
hatalmas telepeket gyjtött.
Ezek súlya egyenként 15 30 kg volt. Szálban álltak a felszínen. A HevesEgri múzeum birtokában most is van egy 12 kg-os telep, de Legányi
szóbeli közlése és saját észleléseim szerint is még sokkal nagyobb és
emberi ervel el nem szállítható súlyú és tömeg telepek vannak. Ezek
ílelhelye a Nagy- és Kisboronáslápa közti gerincen van.
Álljon itt néhány méret összehasonlításul. Telepmagasságok (egyben
polipesmagasság is): 50 cm-ig. Telepszélességek: 40 cm-ig. Telepvas.agságok: 6 cm-ig. Kehelyátmérk: 37X26, 30X25. 35X16 16X26, 36X28,
20X29, 35X24, 47X17, 50X28, 40X20, 46X25, 5X6, 35X30, 20X15, 35X30,
20X20, 15X20 30X25. 40X30 stb.
A hosszú csövek természetesen a bázis felé megvékonyodnak, és a
bázis maga többnyire tompa, kissé görbült csúcsban végzdik. Az epitheea
sehol sincs meg, ezért közvetlenül láthatók kívülrl a hólyagos kamrácskás
szervezet elemei, ezért az egész felület finoman kockázott.
Az I. rend sövények száma 40. A rövid fcsövény körüli sövények olykor rendszertelenül megnnek és megvastagodnak, az ellensövény nem
kifejezett. A II. r. sövények a hólyagos zónában végzdnek, olykor azonban hegyük ebbl kiemelkedik. A hólyagos zóna olykor 7-nél is több sorból áll. A bels falon belül csak ritkán akad egy-egv harántkötés.
A faj legjobban a Licharew által leírt Bothrophyllum fajokhoz
hasonlít melyeket a kiváló orosz szerz a kirilowi permbl írt le.
Sövényrendszerképletek

—

Kehely:
9

9

9

9

9

5

9

6

36

+ e.f. 00 = 40

29

+ e.f .00 = 32

25

+ e.f .00 = 29

11

11

9

9

40

+ e.f.00 = 44

Bimbó:

Derék csiszolat:
4

8

8

5

0

6

3

7 17

Bázis:

+ e.f. 00 = 20

(40

per

2)

Siphonophyllia nikitini
(VI. tábla 6

—

9.

rajz, VII. tábla

1.

3

3

4

3 13

+ e.f. 00 = 17

(Stucke n
rajz, és

e

XIX.

(40

per

2— x)

g).

tábla

5. rajz.)

(1905
Caninia nikitini Stuckenberg: Die Fauné dér oberkarbonischen Sülte des Wolgadurckbruches bei Samara. Mém. Comité géol.
Caninia nikitina
St. Petersbourg N. sér. 23. p. 116. Tab. 2. Fig. 19.
Stuckenberg Felser: Rugcse Korallen aus dem Oterkarbon
Perm dér karnischen Alpen zwischen Schulterkofer und Tresdorfer
Hbe. Mitt. d. Naturwiss. Ver. f. Steiermark. Vol. 74. p. 17. Tab. 1. Fig. 12.)
A leletek bükki vörös márgában. márgás mészkben, fekete márgás mészkben vannak. Polipátmérk a következk: 14X20, 20X^4, 25X30, 17X21,

—

—
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30V20 20X15 40X30, 29X25 és 15X20. A leleteik töredékek, a mályinkaiak
részben kimállottak. Magányos, vagy egjmás melletti polipok, küls felszínük olyan, mint az elz fajé.
Az I. rend sövények száma H e r i t s c h szerint 24 60-ig változik.
A fsövény rövid és quadránsaiban a sövények igen ersen megvastagodtak. Ez a jelenség különösképpen jellemzi ezt a fajt. A megvastagodás némelykor átterjed a többi sövényre is. de az ellensövény körül már
rendszerint megsznik; a sövények itt vékonyak maradnak. Maga az
el.ensövény is vékony, s viszonylagosan ez a sövény sohasem hosszú.

—

A disszepimentális zóna olykor igen keskeny, st helyenként hiányzik is.
Alig 2 3 szoros. A fsövény ív alatt fekszik, de más sövények is lehetnek
ilyen ív alatt kiiejldve. Epiíhecajuk nincs. A hosszcs: szolaltban számos
fabula látható, a bázis felé a sövények végei összeérnek a kehelyben azonban tágabb teret hagynak szabadon, melyet üledékanyag tölt ki.
Derókcsiszolatban sövényrendszerképlet a következ:

—

7

9

11

9

Siphonophylila

cf.

ruprechti

(VI. tábla
(1895.

Caninia Ruprechti

1., 3., 4.

(Stuckenber g).
és

5. rajz-)

Stuckenber g:

Korrallen und Bryozcen

Mém. Géol.
dér Steinkohlenablagerungen des Ural und des Timan.
Comité St. Petensibourg. Vol. 10. No. 3. p. 200. Tab. 16. Fig. 9. Tab. 17.
Fig.

5.)

A

nagyvisnyói 5. számú vasúti bevágás lyttoniás mészkövében talált
egyik kis példány keresztes szolata 10X12
átmérj. Nem fiatal példány, mert tipikus cyathophyllida jelleg, hasonlít a Sipjionophyllia
calophyiloides Holté dal fajhoz is, de ennek méreteivel nem egyezik.
A málkérci töredékes példány kaleiieres mészkben van. Hossza
30 em. Felsbb feiületének átmérje 29X21 mm, az els 25X18 mm. Az I. r.
sövények száma 54. Fels metszete a polip közepérl lehet, az I. r. sövények alig vastagok csak. Csak a bázisban vastagodnak meg sztereoplazmatikusan és mutatják itt a zaphrentis stád’umot. E középcsiszolat tehát
az utóbbi stádium és a cyathopthyllida stádium közt átmenetet múltat,
ami egyben igazolja, hogy a csiszolat valóban középtájról származik. Mivel
a sövények nem hosszúak, k.zárják a CaninophyUum nemzetségbe való
tartozást. Fc sövény rövid és ív ala./t íeksz k. Bels fal jelentsen látható, hasonlóan vastagodik meg a Caniniák bels falához. A küls hólyagos zóna csekély, a II. r. sövények kicsinyek maradnak. Bázisban a sövények sztei*eoplazmatikusan megvastagodtak és a központig érnek.
A faj már a fels karbonban elfordul.
A Biikk-hegységben gyakori, de ritkább az elbbi fajnál.
Mieltt a Dxbunophyllumokra áttérnék, meg keli emlékeznem a kiváló
orosz kor all-szak ért: Hobruljubova legújabb és az irodalmi jegyzékben közölt munkájának okfejtéseirl, melyek során a szerz kimutat ja,
hogy az sibb Caninia típusból hogyan alakult ki a fiatalabb Kcninckophyllum /típuson át a Di unophv lem típu ? Már egyes Caniniákb an fellép a
poáptest végén egy columella-kezdemény, mely a Koninckophyllumhan
már kiér a kehely lumenébe is de még csak egyszer médián-. emzebi all.
Egyes Koninckophyllumokban a poliptest alján fellép azután a tengelytabulák rendszere, mely körülveszi a columellát és végibe a Dibunophyliwwokhan kialakítja a szerkezetes, tehát valódi columella létrejöttét. Ezt
a phylogenetikus folyamatot nvomon lehet követmii az említett típusok
polipjainak onéogenetikus fejldése során is és ezzel Dob r ülj u hova

mm
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beigazolta, liogy a Caniniák, Koninckophyllumok és Dibunophyllumök közit
nemcsak ontogenetikai, hanem faj történeti-fejldési összefüggés is fennáll.
A Caniniák alakkörébe tartozó sibb és columella mentes koralltípusok
(ide tartoznak a Siphonophylliá k is!) tehát a fejldés során eolumellát

nyernek, azaz a visceralis elemek differenciálódása a fejldés során a fent
vázolt jelenségekben jut kifejezésre. A Caninophyllumok szintén a CaniniaSiphonophyllin alakkörbe illenek bele. amint errl már korábban is megemlékeztünk.
Genus: Dibunophyllum.

Gerth szerint a karbcnkorú Dibunophyllum abban különbözik a
permkorútól, hogy hólyagos zónája van. A Dibunophyüumok oszlopocskájára jellemz az, hogy jól fejlett központi lemeze van. A radiális columella-lemezek nincsenek a középpont körül konvergensen elhelyezve,
hanem

taraj szeren állnak.

Dibunophyllum yüi Chi.
(VIII. tábla

és

3.

5.

r.)

Egyik mályinkai példányom fehéres szürke mészkbl kimállott.
Hosszúsága 4 cm, 4 oldalbimbóval. Átmetszete kövér ellipszis. Küls felülete finoman hosszbordázott, a hosszcsíkok között disszepimeníális haránt-

A

Egy mm-re két ilyen harántlemezke esik.
Heritsch leírta,
spitzbergai példányon egy mm-re csak egy lemezke jut. Az egész küls
felületen végig 8 harántbefzdés fut végig, de nem egészen körbe.
Átmérje 8 10 mm.
Az elsrend sövények száma 32. Ellensövény rövid, fsövény hosszú.
miatt nem tudtam megII. r. sövények számát a rossz megtartás
olvasni.
sövények majdnem elérik az oszlopocskát, de csak az ellensövények
sövény az, mely az cszlopocska központi lemezébe folytatódik.
vastagodnak.
bels disszepimentum zóna
a disszepimentum
sövények bázisa a hólyagos zónában szí ere op a zm a t ik usan megvastagszik, csak a legvégén vékonyodik el, és vauamennyi kiér a szélig (Caninia
lemezek.

—

A

A

jelleg.)

A

A

A

gyrig

sr.

1

‘

'

A II. r. sövények a megvastagodott disszepimentum gyrt az ellensövény szektorában nem, vagy csak alig ütik át. A fsövény quadránsááthatolnak, de nem érik el az I. r. sövények
ban azonban a
felét. Legfeljebb kétharmad, vagy fél hosszúságúra nnek. A sövények
közti disszepimentum hálózat sr, különösen a gyrtl befelé es rész.
A hólyagos disszepimnetumok rendszertelenek.
Az cszlopocska központi lemeze ers, körülötte sztereoplazmatikus
kitöltdés van. Az oszlopocska radiális lemezei jelentsek, a tabulák rendszertelenek. Mivel kifejezett hólyagos zóna van, Gerth szerint elfordulása a fels karbonra rutai.
E faj különben a Kárpátok fels karbonjából már ismert volt, innen
azonban összehasonlító anyag nem állt rendelkezésre.
Egy másik nagyboronáslápai lelet összentt csövekbl áll és 7 kimállott, kisebb csbl. Hosszúságuk 5 cm, szélességük 8 mm. Derékcsiszolaitban
sövény rendszerképlet a következ:

gyrn

4

10

I

3

í

9 -26

Dibunophyllum

+ e.f .00 = 30

sp. (aff.

(VIII. tábla

mülleri
4.

H érit seb).

rajz.)

Szilvásvárad-Éleskvár mellli töredék setét mészkben.
kehely kiegészítve 12><18 mm. átmérj. Elliptikus.

A

csonka

rr

Az I. r. sövények száma 29. E sövények luil kunos lefutás úak és az
ellensövény összefügg a központi oszlopocskával, melynek hosszú, központi lemeze jól kivehet. A II. r. sövények kicsinyek, és a periféria tájékáról alig emelkednek ki. Küls hólyagos zóna van, de nagyon vékony
és alig fejlett. Gertii szerint ez a faj is inkább a karbonra mutat,, mert
hólyagos zónája van.
A fsövény nem tnik ki a többi hosszú inelléksövény mellett. Sövényrendszer képletét a következkben adhatom meg:
6

8

fi

5

A

25

+ e.f.00 = 29

(kehely?)

központi oszlopooskát nem mindegyik sövény éri el. A bels
disszepimentális zóna nem oly
mint az elbbi fajnál, hanem jóval
ritkább, és a columella is aránylag nagyobb, minit az elbbinél.
A központi osziopocska szerkezete egyszer, mint azt már Heritsch
is megemlíti, nem olyan komplikált, mint a Dibunophyllum yüi esetében.
Leletünk, bár a
e r i t s c h-féle mülleri fajhoz áll a legközelebb, és
bár ezt a Kárpátokból szintén kimutatták, mégis vannak egyes bélyegek,
melyek nem egyeznek meg vele.
nagysá gméretek megfelelnek, de míg
Heritsch a típusban 40 I. r. sövényszámot ad meg, az én csonka példányomban, még kiegészítve sem jön ki ez a magas sövényszám.
Ezen az: alapon talán lehetne új fajnak tekinteni leletünket, de mivel
egyéb szerkezeti viszonyai megfelelnek a Heritsch által leírt típusnak, új fajnak nem tekintem. Lehet egy esetleges varieté®. Tekintettel
arra, hogy a lelet csonka, és egy 2 3
mészklemezkóben van benne,
és semmiféle más csiszolat nem készíthet belle, meg kell elégednünk
azzal, hogy e lelet hasonlít a Dibunophyllum müllerihez. de attól különbözik is, viszont csonkasága nem engedi meg, hogy részletesebben, egyéb
jellegekre figyelemmel, bvebbet mondhassunk róla.

sr,

H

A

— mm

Genus: Polythecalis.

Az

osziopocska környezetébl gombszeren kiemelkedik. Telepesek.
polipok közt a határt megvonni alig lehet, olykor lehetetlen.
A kelyhek között ugyanis a terület mindig finom hólyagos zónarésszel
van kitöltve. Egy teljes és kétségtelenül megállapítható falrendszer hiányzik. Az epifhecának ez a rendszertelen volta, st hiánya a nemzetség leg-

Az egyes

jellemzbb bélyege.

H

Polythecalis rosiformis
u a n g.
6. és IX. tábla 1—4. rajz.)

(VIII. tábla

A

A

bükki leletek korallos, algás, márgás és felkelte mészkben vannak.
átmérje 1 cm körüli, sok helyen látni bimbózást. E fajit
r t s c h az afrikai permibl említi.

polipok

He

ii

A meg nem

csiszolt kehely kör-, illetve szívalakú. Az ellensövény
táján szélesebb, a fsövény táján enyhén keskenyed. Az osziopocska
élesen kiválik, sövények száma 20-nál több. Fiatal egyéneken szintén
ennyi. Ezek az I. rend sövények lefutásukban kissé hullámosak.
II e r i t s c h az afrikai példányokból csak 12 14 elsrend és 11 13
másodrend sövényt említ. Mivel az I. és II. r. sövények megkülönböztetése nagyon nehéz, az összeadott számadatok megfelelnek az én számolási eredményeimnek, annál is inkább, mert Heritsch említi, hogy
olykor 25 sövényt is meg lehet számolni.

—

—
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Sövény rendszerképlete:
4

3

3

6

16

+e

.

f.

= 20 (kehely)

00

4

4

6

6?

20

+ e.f.00 = 21 (kehely)

2?

3
j

8

Az

6

i

19

+ e.f .00 = 23 (bimbó)

cszlopoeska szerkezete bonyolult és

Az ellensövény

változatos.

Alakja
hc-sszú,
körtefonna
kissé
és
decentrikus
fekvés.
A H e r i t s c h által említett tüskéket a hólyagos zónában nem láttam.
A sövények rendszertelenül megvastagodhatnak, de a hólyagos zónában
elvékcnycdnak és elenyésznek. A II. r. sövények nem minden esetben
fejldnek ki de van arra is eset. hogy néhány III. r. sövény is kialakul.
eléri.

Ez a II. rendek megkettzdése által jön létre. A fiatal bimbók a hólyagos zónán belül az anyakehely közelében képzdnek ki. Már igen fiatal
korban meg lehet figyelni az oszlr-nroska kialakítását a f- és a^ ellensövény létrejöttét, és még négy melléksövényt, tehát az els nyolc sövény
kifejldését. Idsebb bimbókban már 28 sövényt találunk.
Hosszanti csiszolatban a hólyagos zóna hólyagjai nagyjából egyformák. Jól látható az oSzlopocska, a sövények és a disszepimentumolc is.
Az oszlopocska körül, a polipok alján fabulákat látunk, melyekhez oldalt
csatlakoznak a hólyagos zóna képletei.

ALegányi által a Bükkben gyjtött és a Heves-Egri Múzeum (tulajdonát képez óriás telepek méretei a következk: hosszúság 29 cm, magasság 15 cm, szélesség 30X22 cm. Alakja felülnézetben kenyérforma, oldalról
enyhén felfelé hajló kifli. Két vége csonka eredetileg még nagyobb lehetett. Egy másik telep átmérje 14X16 cm, vastagsága 6 cm, teljes és
gomba alakú.
Fekhelyük márgásodó szürke mészk.
Fajunk a C h i li s i a-meszek délkínai képzdményé ben és az Alakba r h ess létben lép fel. Fzek a földtani résnek egyenértékek a texasi
Perinnites - zónával azaz a H e s s L eonar d-féle képzdményekkel.

—

Genus: Liihcstrotionella.

Az eredeti küls kelielyfalon belül az egvénfejldés során ettl a
küls szegletes és rendszerint csipkézett faMól egy bels fal válik le.
mely rendszerint

vékony

és

küraiakú.

Oszlopocska

az

ellensövénnyel

összeolvad.

—

(X. tábla 4

A

lelet

fekete atodi

Lithcstrotionella sp.
rajz és XVIII. tábla 1—3. rajz.)

9.

mészkben van Crinoidea

nyéltagck, Bryozoák és

A

kzet meglehetsen mészeres, összenyomott.
mellett.
megcsiszolt felület 3X4 cmk-en tartalmazza a korallnyomokat.
cisszolatlan felületen számos, keresztben csiszolt 1 5
kicsiny korallkehely van. Nagyrészük teljesen elmeszesedett, elkalcitosodctt s fehérh’k a fekete mészkben, másrészük nem meszesedett el, viszont
anyagából.
alig-alig tnik k’ a fekete més.
kelyhek keresztmetszete a bels falon belül kör, vagy ellipszisA küls lalak sejts; eren érintkeznek egymással, min a t a Lithostrotionellckhan látjuk. Ezt tekinthetjük a kelyliek eredeti formájának.
bryozoás benövéssel, amint
Az egész kép az apró kelvlieket mutatja
azt az ábrákon látjuk a X. tábla 4. rajzán.

egy Coninia

A

lelet

A

A

-

k

1

(

sr

mm átmérj

—

A megszámolható sövények száma 11 15 közt váltakozik. Igen
eltérek a eyathophyllida. stádiumtól amennyiben rövidek, egy részük
bunkósan végzdik, az ellensövény jól fejlett és szomszédjai is. Inkább
polycoelicla típusúak.

Sövényrendszerképleteik:
2

3

3

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

3

3

2

2

2

2

1

2

2

3

í

Az eredeti telepet Bryozoa ntte körül és át. Az egyes Bryozoaágacskák helyenként széttolták az egyes polipokat. Néhány polipcsbe is
behatoltak, s azt teljesen ki is töltötték. DLsszepimentum nem volt megfigyelhet.

E

szendri-hegységi

lelet

elfordulása mindenképpen a karbonra utal.

Genus: Petalaxis.
Köteges, vagy tömör koralltörzsek. A polipok oszloposak, vagy henS ámos rövidebb és hosszabb sövényük van. Az oszlopocska nyélalakú (síiyliformiis) és a központban van. A nemzetség a karbónkorú
rétegekre jellemz.
Sok mindenben hasonlít a Lithostrotion nemzetségre, de attól eltér
a következkben: mindkét eredet és rend sövények elérik az epithecát
és egyforma vastagok. Küls hólyagos zónájuk van. Ezt mindkét rend
sövényeik keresztezik. A hólyagos zóna bels része egy bels falat képez.
A mélyen lév tahulák kúpalakúak, vagy gyengén felfelé íveltek.
Ez csak hosszmetszetben látható. Az oszlopocska oldalt összelapult.
1905-ben a Lithostrotionok egész modifikációs sorozatát
állapította meg. Ezek az egyszer populatív-variációs eltérések a. Petalaxis nemzetségre is vonatkoznak. Ebben megegyezik a két nemzetség.
Lényegében véve eltér azonban a két nemzetség egymástól abban, hogy
a Petalaxisoknak bels faluk van, a L i 1 h ostrot o n o k n a k nincs.
geresek.

Vaughan

Petalaxis timanicus Stuckenberg.
(IX. tábla 5 7. rajz.)

—

(Cystophora biseptata D o b r u 1 j u bov a: The corals of the upper
Carboniferous of the western slope of the müldle Urals and their stratigraiphic importanee. Transaet. All. Un. Soc. Rés. Institut Econom. Mineral: Fasc. 103. Morkow. 1936. p. 37. Tab. 23. Fig. 59
61.)
Az egyetlen nagyboronáslápai példány 14X7 cm széles és 5 cm vastag
darab. Felszíne jó megtartású, csiszolatkészítés vízszintes irányban nem
volt szükséges. Maximális kehelyátmér 13 mm. A kehelysarkok összetalálkozásánál gyakran van egy 2 4 mm-nyi hólyagos zóna. Egyébként keskeny, hólyagos zónával a kelyhek méhsejtszeren érintkeznek egymással,
5 6 szögletekké válnak. Egymás közti határon mély árok húzós így 4
dik a falnak megfelelen. A kelyhek eredetileg mélyek, központi részük
süllyesztett, és e központi részbl az oszlopocska kiemelkedik. A kelyhek
közti határrész kiemelked, a sövények innen erednek.
Stue k e n b e r g szerint 14 18, e r i t s c h szerint több, sajátt megfigyeléseim szerint a sövények száma 25. Az I. és II. rend sövények
száma megegyezik.
Az oszlopocska közepén egy központi lemez van. Ez a f- és az ellensövénnyel egyaránt összefügg. A különböz szerkezeti elemek változatossága egy telepen belül is elég nagyfokú.

—

—

——

—

H
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Az I. r. sövények és az oszlopocska közt- gyakran harántlemezek vannak kifejldve. Az I. r. sövényeket egy megvastagodott kólyages zóna
lezárja. Ez képezi a bels falat, melyet a II. r. sövények nem lépnek túl.
Az I. r. sövények elérik az epitkecát. A bels falon belül pedig gyakran
megvastagodnak. A II. r. sövények nem minden esetben fejldnek ki,
és nem minden esetben egyformák. Olykor kétszer alakultak ki a kehely
szélén s ezáltal létrejönnek az úgynevezett segédsövények, vagy III. r.
sövények

is, akárcsak az Orionastraea breviseptata fajban.
cszlopocska központi lemeze olykor görbült lefutású. A polip bosszcsiszolatában jól látható a harántlemezekbl felépült cszlopocska. Szélén
a megvastagodott bels hólyagos zóna által képezett bels fal van. Ezt
veszik körül a sövények hosszmetszetei.
Ez a faj a borsodi bükki paleozoikumban felette ritkának bizonyult.
Gyér elfordulása, st mondhatjuk egyedüli elfordulása talán arra utal,
hogy minit karbonkorú faj: immár csak kevesed-magával húzódott át a

Az

permbe.

Sövény rendszerképlete
2

3

4

4

13

+ e.f .00 = 17 (kehely)

3

3

4

5

15

+ e.f .00 = 19 (kehely)

Família: Polycoelidae.

Zaphrentoid formák. Nagyság tekintetében a sövények igen kidiffeSzámuk nem sok. Oszlopocska hiányzik. A primárius, azaz
prctoszeptumok kialakulása kifejezett. Harántlemezek kifejldtek, ferdék, vagy gyengén kcnkávok. A küls disszepimeniális zóna ritkán fejldik ki. Csak a Prosmia nemzetségben találni rá. Kis- és középnagyságú, magányos, kúp-, vagy hengeres polipok. Bázis felé elhajlók.
renciálódottak.

Subfam: Polycoelinae.

A

Fsövény

két oldalsövény és az ellensövény jól
kicsiny.
disszepimentális zóna vagy hiányzik (Polycoelia). vagy
(Prosmilia). E két csoport sövényrendszere azonban azonos.

Küls

fejlett.

megvan

Genus: Polycoelia.
Periferikus d sszepimeníum zóna nincs.
alosalád leírásában.
:

Különben jellemzését lásd az

Polycoelia mályinkae n. sp.
(XI.

—

tábla 4

6.

rajz.)

Disszepimentális zóna a periférián nincs.
részletesen leírt fajok közül egyikkel-másikkal
zik

meg.

A

—

A Schlndewolf
csak

részleteiben

által

egye-

21-es sövényszáma a Polycoelia compressával egyezik meg.
hosszú eilindrikus alakja a Polycoelia graciliséyel egyezik meg.
f- és mellék quadránsokban megegyez sövényszámaival a Polycoelia
profundával egyezik meg. Más bélyegekben e fent említett fajtoktól lényegesen ebér. Valamennyi protoreptuma nagy és k'vívó. A metaszepfumok
nagy. Mellékis jól fejlettek. Kis sövényeik nincsenek. A fsövény
sövények hosszúak.
Ezen az alapon a leletet új fajnak kell tekintenem, és egyetlen eddig
smert lelhelyérl Polycoelia mályinkae-nak nevezem el.

A
A

;

test

19

41

6.

=

PleTophylábra. Polycoelia-PleropliyUurp, sövényrendszer kialakulása. Pl.
Plerophyllum Polycoelia. juv. Pe
Polycoelia; Pol
F,o
Pentaphyllum.

lum;

=

=

—

S ö v ény rendsze r képlete

a.

következ:

17

+ e.f .00 = 21

(bázis)

Polycoelia profundiformis n. sp.
(XI. 'tábla* 7 8. rajz.)

—

Ez a szintén mályinkaii lelet raárgás mészkben volt beágyazva. Egyik
példány teljeoldalával szabadon feküdt. Könnyen kipreparálható volt.
sen ép, hossza 15 mm. Bázisa hegyes, könnyen hajlott. Termete karcsú.
hosszú polip kelyhében egy búmbózás által ntt új polipegyén
15
volt, mely elérte a 9 mm-t. Ennek az új egyénnek kehelyátmérje 13 mm.
Az új polip bázisában készített csiszolatból jól felismerhet képet nyertem.
A hosszú ellensövény mellett három, illetve négy sövény volt jól kifejldve,
a fsövóny mellett 7 és 5. Mivel a Schindewol f-féle Polycoelia profunda
(G e i n i t z) sövényrendszerképletének típusa eltér az én példányométól,
Polycoelia profunda (Geinitz) sövénynem azoncsíí'hattaim a két fajt.
rendszerképlete a következ Schindewolf szerint:

A

A

mm

A

42

Példányomban a
által alkotott ívet.

törött fsövény hosszú, és eléri a két oldalsövény
Sövényképlete az én példányomnak a következ volt:
7

5

3

4

19

-j-

e.f .00

= 23 (bázis)

Fajunk küls héja vékony. Külseje hosszbordázott, és a bimbózási
növekedési vonalak 5 kér észt redt képeznek, az új polip egyénen hármat.
Az új polip egyénen egy újabb bimbó kezdeménye volt, mely azonban
a kipreparálás alkalmával tönkrement.
Polycoelia hungcirica n. sp.
(XII. tábla 12 rajz és XIX. tábla 7

—

9.

rajz.)

A nagyvisnyói 1. sz. vasúén (bevágásból származó polip hossza 1 em.
kehely átmérje 9X10 mm. Derékban átmérje 8X7 mm, 'tömpe bázisa
pedig 4X5
átmérj. Kevéssel hajlott, szubciFindrikus, a bázis felé
lassan szkül. A polip külseje finom hosszanti bordákkal; keresztlzdéA

mm

sek nincsenek.

Kehelycsiszolatában jellemz a rendkívül hosszú éli ensö vény, mely a
központig ér el és enyhén bunkós és kissé meghajlott. Az ellensövény melleti
melíéksövények kiszélesed bázissal futnak bele az epithecába,
A többi sövény bázd~a nem kiszélesed. Az ellensövény melletti sövények
még aránylag hosszúak.
A fsövény igen piciny. A sövények száma a kehelyben mindkét példányban 23. Ide valamennyi sövényt beleszámítottam.
Az épeub pélcányon elkészítettem a bázisé siszolaitot is és ennek alapján a sövényrendszerképletet a következkben állapítottam meg:

20

A

A

bázisban az ellensövény

+ f.e.00 = 24 (bázis)
lerövidül,

rendkívül megvastagodik.

de

fsövény ellenben sem el nem tnik, de nem is lesz sem hosszabb,
sem vastagabb. Az oldalsövények viszont elcisökevényesednek, és a melléksövények fejldnek ki igen ersen. Több közülük össze is
a központi

n

végükkel.
a

Az

alsó szelvényen az epitheca

hullámos vonalú, megfelelen

sövényvégzdéseknek.

Az epitheca kifejldése a csonkább példányomban nem egyforma, de
vastagságában való változatossága talán az erózió munkájának tudható be.
Subgenus:

Fsövény

jól

fejlett,

Tetrcilosnia.

egyenl fejlettség

ban csak négy protoszeptumuk van, a többi
Pclycoelia (Tetralasma)

cf.

quadriseylata

(XIV. tábla,

A

a többivel. Kifejlett korukteljesen elcsökevényesedik.

9.

Schindewolf

és 10. rajz).

A

mály inkai lelet elmárgásodása igen ers volt. polip ezért túl könyvolt csiszolható. Ellensövénye viszonylagosan hosszú, baloldali oldalsövénye T alakban elágazó. Fsövény viszonylagosan rövid, mellette egy
nyen

melléksövény még fennmaradt. Ezen kívül van még három sövénye, jobboldalt. Az ellensövény és a jobboldali protoszeptum közöitjt: van egy F alakú
sövénye.

4

*

Báz'shoz közeli cs i szólal ál' an vastag gyrt fal látható. Ezen az ellensövény-szektorban 5 vagy 7 sövényt látni öszegyrt helyzetben; a
isövény néni volt kivehet. A polip külalakja szubcilindrikus és oly
ersen márgásedott, hogy a hosszesíkoltságra és a kereszlcsíkoltságra
nézve nem mondhatok lényegest. Sövényrendszerképlete különben a

következ

’A

1

1

0

1

3

+ e.f .00 = 7 (kehely)

Schindewol f-féle

nem

0

1

1

1

+ e.f .00 = 5 (bázis)

típustól eltér abban, hogy szubcilindrikus,
ami kiegészítve megfelelne a

mm

„kege!förmig“. Csonka hossza 15
S c h i n de w o 1 f-féle 20 nrm-es adatnak.

Schindewol f-iéle

3

adatnak

(14

mm)

Átmérje 10X12
megfelel.

A

fal

mm

ami a
vékony, bár a

bázisban az én példányom fala megvastagodott, ami lehet az csszepréseldés következménye is: hc-srzc sikolt a S c h i n d e w o 1 f-féle példányban
nincsenek, az én példányomon nyomai mutatkoznak. Schindewolf
szerint a fsövény a polip komkáv oldalán fejldik ki.
A különbségek és megegyezések miatt a teljes bizonyosságé azonosítást nem tarlom helyén valónak, de a jellegzetes sövényrendszer alapján
példányom mégis csak a Schindewolf által leírt fajhoz hasonlít a
legjobban.
ftenus: Prosmilia.

Periferikus disszepimentum-zóna van. Ellensövény hosszú. Perm.

Prosmilia

sp.

Két csonka leletben az ellensövény jól látható. Küls disszepimentális
kötései révén valószín e két leletnek a Prosmilia nemzetségbe való tartozása, bár a szendri példányban a küls disszepimentális zóna nem oly
elhatárolt mint a mályinkaiban, melynek Prosmilia jellege jobban kidomborodó. Minthogy azonban az irodalomban
kiemeli,
'hogy a Prosmiliák lendkíviil változékonyak és úgy sövényrendszerük
mennyiségi, mint minségi változásokban széles variációs skálát mutat,
a két leletnek Prosmilia nemzetségbe való sorolása ez alapon is indokolt-

Schindewolf

hali látszik.

A

Prosmiliát a Szendri hegységbl is sikerült kimutatni, ezért nem
látszik kizártnak, hogy itt is megvannak a fels-karbonnál még fiatalabb
rétegek. Egyeben példányunk alapián ezt eldönteni nehéz mert felmerült
a kérdés hogy vájjon a permre jellemz Prosmiliák nem léptek-e fel már
a karbonban, és lehet, hogy a szendri példány egy ilyen elhírnök-fajtól
származik.
két Prosm ?7ia-töredéb képét lásd a X. tábla 13. és 14. rajzán, ahol a
13 rajz a szendri példányt ábrázolja, a 14. rajz pedig a mályinkai csonka
példányunk ellensövényét mutatja be.

Á

Prosmilia

cf.

(X. tábla

cyathophylloides (Gerth).
10.,

11. és 12. íajza.)

Plerophyllum cyathophylloides
von Timor. Pál. Timor. Lei. 9. Abh.
(

13

—

14.

—

Gerth:
16. p. .90.

Die Anthozoen des Dyas
1921. Tab: 146 (2)
Fig:

Prosmilia cyathophylloides Koker: Anthozoa uit hét
Jb. Mijn. Nederl. Oost-Indie. 51. 1922. Verh.

van hét eiland Timor.

Perm
p. 29.
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Tab.
1924.

Tab.

5.

Fig. 5

—

•

—

Tab.

11.

7.

Fig.

1.;

Fig.

Tab.

9.

Koker,

Prosmilm compressa

Fig.

1.

Tab.

10.

—

Fig. 1

u. a. u. o. p. 30.

Tab.

9

7.,

2.

—

10.,

Fig.

6.

Tab. 10. Fig. 8.)
Egy teljes egész polip került el Mályinkáról. Magassága 7 mm, kehely
átmérje 18X14 m. Bázis felé Kátéién szkül, bázis hegyes. Alig hajlott.
Bázis csiszolatábam kitnen IáJtszik a jellegzetesen hosszú ellensövény s a
disszepimen'tál s rendszer, mely nem egézen korlátozódik a perifériára. Az
ellensövény végének jellemz bunkó-sága is feltn, s az egész sövénynek
enyhe vastagodása.
II. r. sövények kicsinyek, csak a bázis felé növekednek meg. Itt, a polip bázisa körül az I. r. sövények is meghosszabbodnak.
központot sztereoplazmatikus anyag foglalja el. Fiatal, ontogenetikus
állapotban a disszeptimentnmos zónarendszer srbb, a kehely szintje felé
5.

4.,

4a.

A

A

a szélekre húzódik vissza.
a sövényrendszer-képleteket a

Schindewolf
4
4

Az én

j

!

4
4

5

4

3

8

6

5

6

következkben

adja:

|

5

I

egyetlen példányomban a sövényrendszerképlet a következ-

képpen alakult:
2

5

6

7

20

+ e.f .00 = 24 (bázis)

Prosmilia He'enae n. sp.
(XVIII. tábla 6. és XIX. tábla 1

—

2.

rajza.)

Márgás, mályinkai mészkbl kimállotlt polip. Hossza 14 mm. Kehely11 mm. Bázisban 7X4 mm. Kívül hossz- és keresztcsíkolt, a periferikus disszepimentum-zóna kamrácskái fel vannak tárva, epithecája
nincs, vagy rendkívül vékony. A polip alakja a kehelyszimtben kiszélesed,
azitán hirtelen elszürkül és a polip teste a báz’s felé cilindrikus és csak
lassan szkül a bázis felé. Kb. négy keresztbarázda fut a testén végig, a
kehely felé a polip hajlik.
A kehelycsiszoiatban négy sor disszepi mentális kamrácskasor számolható meg. a II. r. sövények ezen belül maradnak és nem érnek ki az utolsó
bels gy
a központ felé. Az I. r. sövények a kehelyben sem érnek a
központig, ott egy többé-kevésbbé kis teret hagynak szabadon. Az I. r.
sövények közül több összeér a végén.
belüli disszepimentális
harántkötések gyéren elfordulnak. A kehelyben az I. r. és a protoszeptumok egyforma kifejldések, de a bázis csiszolatban a négy protoseptum
már jobban megkülönböztethet. Itt az ellensövény Prosm'Üiára jellemzen megnövekedik, megvastagodik és vége bunkóssá válik. Vele szemben

átmérje

bl

Gyrn

a

fsövény

Gyrn belüli

rövid, de kissé megvastagodott.
a központi tér azonban még

kötések varrnak

mindig

disszepimentális

jó részen szabad, a

sövények itt sem érnek össze. A küls disszepimentális zóna már csak
helyenként van meg a legtöbb részen hiányzik. A fajt gyjtjérl: Vereb
Iloná-TÓl

nevezem

el.

Sövényrendszerképlete a következ:
Bázisban:

Kehelyben:
5

8

6

6

•

25

+ e,f.00 = 29

6

6
5

24

+ e,f.00 = 28
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Genus: Schréterio nov. genus.

Sem külön

A

kidiffereniciálódott

küls, vagy bels disszepimentális zóna

majdnem

a középig egyönteten és egyforma srségben töltik ki a visceralis üreget. Az új nemzetségnek ez lenne
a legjellemzbb bélyege. Elien-sövény hosszú és hullámos, valamint az
összes sövények többé-kevésbbé hullámos lefutásiunk. Epitheca vékony,
vagy hiányzik, ezt nem tudtam pontosan megállapítani. A polip testalkata
nagy. a nagyobb formák közé tartozik. Magányos, egyetlen és kizárólagos
szendri hegyiségi elfordulása a karbonra ulíial. A nemzetséget gyjtjérl
nevezem el.
nincs.

disszepimentális kötések

éteria megastoma n.
(XII. tábla. 1. rajz.)

iS'chr

A

isp.

léiéit ersen kishengereit, fekete, lapos, réteges mészkben
lapos réteges mészk rossz csiszolhatósága miatt meg kel leit! elégednem két kereszt csiszolattal, a hosszcsiszol alt megkísérlése elrontotta
volna két ritka leletünket.
Az els csiszolaton az átmér 34X20 mm. Elliptikus. A fsövényt az

szendrládi

fekszik.

A

ers bemeszesedés elfedi. Mindenesetre viszonylagosan íövid. Az ellensövény jól fejiett és hosszú. Az I. r. sövények hosszúak és majdnem a
központig érk. A II. r. sövények szintén hosszúak, túlnnek az I. r. sövények hosszának felén. Az I. r. sövények száma 34. Sövényrendszeiképlete:
6

8

10

30

+ e.f.00 = 34 (kehely)

sövények száma ugyanennyi. A disszepimentális rendszer
meglehetsen változatos és a kamrácskák sora 10-nél is több
lehet. A fsövény quadránsában a disszepimentális kötések nem közelítik
meg a központot annyira, mint az ellensövény szekto.ában A fsövény
tájékán a kamrácskák sora 4 6-ig terjed csak. A fsövény quadránsában
a kamrácskák szabályosabbak, mint .az ellensövény szektorában.
A II. r. sövényeken kívül találunk III. r. sövényeket is, ezek a II. r.
sövények villás elágazásaiból jönnek létre. Ezek is fleg az ellensövény
szektorában fejldnek ki. A középpontban cszlopocska nincs, van ellenben

A

•

6

II.

r.

'kialakulása

—

,

sztereoplazmatikus lerakódás.

A második csiszolaton látható példány bryozoás mészkben fekszik.
Valószín, hogy az elbbi polipnak felsbb részébl származik, a kzet
szétütése következtében tárult fel. A csiszolatot csak ferde helyzetében
tudtam elkészíteni, így átmérje 30X40 mm. A polip széle ersen el van
kalcitosodva s következésképpen felületes ránézésre rendkívül vastagfalúnak látszik, a valóságban azonban a visceralis kamrácskák tömdtek
el és csak az I. r. sövények végei láthatók jól, amint az üres, fekete mészk
anyagába a középrészbe benyúlnak. A megolvasható I. r. sövények száma
harmincon felül van. Ezenkívül még 10 hosszúra ntt II. r. sövény végzdése is látható. Mivel a sövények itt nem hatolnak a központig, a felsbb
szintbl való metszetszármazás, esete valószín.
Míg az els csiszolat inkább a fejldés zaphrpntoid bélyegét viseli
magán, azaz az .alsóbb szintre jellemz, addig a második és magasabb
szintbl való csiszolat a cyathopbyllida stádiumhoz mutat hasonlóságot.
Subfamilia: Plerophyllirwe.

Az ellensövény csak fiatal korban van jól kifejldve. Késbb az egyéni
fejldés során elcsökevényesedik. A metaszeptumok („kis-sö vények") a fej-

46

során csak a korai stádiumban szárnyasán hasadt, levélkeformájúak.
korban a bels fal, valamint a disszepimentálls zóna nincs meg.

lodéss

Kifejlett

Genus: Plerophyllum.

A sövények jól fejlettek s az oldalsövények jelentségteljesen kitnnek a többi közül. A kehely mély s a felületi csiszolat nem dönt jelentség és csak kis, szél ti, olykor csak csipkéz sövénykoszorú-képet tár
elénk. Ezeknek a felületi kebelycsiszolati képe fogaskerék-iaiakú képet
mutat, mert mint legfejlettebb stádiumban a sövények elcsökevényesedéárulják

Ezért fontos ezeknél a bázis körüli csiszolat elkészítése is,
hovátartozóság megítélése lehetetlen, mert kehelyképcsiszolatuk mind azonos jelleg azaz az egyéneknek idben a legfiatalabb
ontogenetikus mozzanatát mutált ják.
sét

mert

el.

enélkiil a faji

Subgenus: Plerophyllum.
Kifejldött állapotukban fsövényük hosszai és ennek megfelelen
többi proto zeptumai jól kikülönültek.
Az alnemzetség jellemzését különben lásd még a nemzetség-jellemzésnél bvebben.

Plerophyllum

sp.

•

Ersen kétes leletek ezek, melyeknek részben csak a kehelyesiszolatát
sikerült elkészítenem, vagy melyeknek csak töredékes kehelyrészletei bukkantak el. Legtöbbjük a rossz megtartású szendri lelhelyekrl került ki,
ahol a továbbcsiszolás nem volt lehetséges.
Elkerültek Mályiinka Felsszlkövérl spiriferes, márgás mészkbl
Legányi Kolos váry), Szilvásvárad Éleskvárról bryozoás
gy.:
beágyazásban 3.5
4 mm átmérvel, amint azt a XI. táblán a 11., 12.,
10. és 14. rajzok, valamint a XVIII. táblán az 5. rajz mutatja. Pontos meghatározásuk nem volt lehetséges, st egyetlen khelytöredékük még a
nemzetségi hovátartozóság fell sem mutatnak fel dönt bizonyítékot.
(1950.

X

'(Lásd

még XI.

tábla

—

9.

—

rajzát.)

Plerophyllum

axistrale

—

(XII. tábla 2

A

11.

leletek fekhelye fusulinás, márgás,

H

i

nd

e.

rajz.)

brachyopodás

mészk

és

mész-

már?a (Mályinka). Nagyrészük kimállva fordult el a mályinkai felsszlkövei lelhelyen. Valamennyien kistermet polipok. Néhány élkéiül!
a nagyvisnyói 1. sz. vasúti bevágásból is. Méretek: magassága 11 és 16 mm,
kehelyátmérk 11 és 12X14 mm. Küls felületük hosszbordázott, mérsékeltebb fokú haránitövecskékkel. Az I. rend sövények száma 24 és 25.
A kehely igen mély. Sokszor a polip felénél mélyebb. Ezért a csiszolat még
a deréktájon sem mutat meghatározáshoz szükséges képet. A bázisban
készített csiszolat már jól mutatja hogy a sövények a központban összefutnak, dí'sszepimentum kevés és rendszertelen. A
lsövény hosszú de a kis sövények lent

gabbak.
Ar,

A

A

epitheca jól fejlett

rendvzerképleteibi egy

a.

polipok olykor ersen görbültek. Sövénymutatja, a többi négy új varietásra utal.

típust,

Típus:
5

5

6

5

protcszeptumok vastakicsinyek maradnak.

is

21

+ e.f.00 = 25 (bázis)
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Varietas:
3
4

3
4

Seh in

2

3

2

!

|

!

I

!

de

14

4

+e

.

f . 00

= 18 (bázis)

4

7

5

17

wo

1

+
f

a

e.f.00

= 21 (bázia)

+ e.f.00 = 17 (bázis)

5

3

3

13

I.

4

+ e.f.00 = 20

16

4

(bázis)

következ képleteket adja:

6erth

Plerophyllum cl. radiciforme
(XIV. tábla 7. rajz.)

.

Polip hossza 16 mm. Kehelyát mérje 10X10 mm. Külseje hosszcsíkos,
testalkata karcsú. Bels ima fiatal ontogenetikus állapotot jelez. Az ellensövény szektorában a sövények vastagabbak, mint a isövény körüliek.
központi tér elég nagy és sztereoplazmatikus anyaggal van kitöltve.
Nagyjában hasonlít a Salt-Range mészkövekbl leírt Amplexus cristatushoz, mely minden valószínség szerint ennek a fajnak egy fiatal pélfsövény körül ugyanis néhány jellegzetes disszepimentális
dánya
kötés észlelhet. Lelhelye: Mályinka Felsszlköve.
Sövény* endszerképlete:

A

A

4

4

4

3 15

+ e.

Subgenus:

f.

00

= 20

(bázis)

TJf innia.

Olyan Plerophyllumok, melyekben a kifejlett korban a fsövény elcsökevényesedik. Rövid lesz és ennek megfelelen csak a protoszeptumok
különülnek

ki.

Plerophyllum (Ufimia)

sp. indet.

Egy nagyvisnvói

töredék. Egy másik ugyaninnen származó példány
kehelyátmérje 11X10 mm. Külseje hosszosíkós. El ensövénye rendkívül hosszú. Utólag egy másik példány is került el, Má-

13

mm

lyinka

hosszú,

Felsszlkövérl

Legányi

és

való, ahol 1950-ben

márgás, spiriferes mészkben

Kolosváry gyjtötte.
Plerophyllum

(XI. tábla 13

t..

XII. tábla

(

Ufimia ) longiseptatum (F

13., 14. r.,

XIII. tábla

1

—7

r.

r e c h).
és

XVIII. tábla

4. r.)

A leletek részben sötét kulciteres bükki mészkben, majd lapos, palás,
szürke szendri mészkben vannak. Kéthelyáitmérk: 10X6, 9X8 stb. mm.
Csonliák. Az ellensövény hosszú, disszep mentumokait nem láttam. Polip
hossza 14 mm. A bázis kissé görbült és alul a csdszoi atban (félkeresz'tmetszetben) a négy primárius sövény és még egy látszik. A hosszcsiszolatban
8 haránlMemez letiltását lehet látni, sa nos ü.edé,<kel tele lóvén részletesebb, megállapítlhatóbb szerkezetet nem láttam. Egy másik példányban a
harántlemezek száma 11 körül vari. A bázisa letört csonka magassága
14 mm. A három utolsó harántlemezen hosszanti csíkoitság nyomai vehetk ki. A íehér elmeszesedós az egész polipot körülveszi. A szendrládi
példányok közül egy polipot Bryozoák nttek körül.
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Általában véve a szendri példányok rossz megtartásnak, de viszonylagosan elég bven fordulnak el.

E

faj

sövényrendszerképletei a következk:

Schindewolf

szerint:
4

4

4:4

3

4

j

4

Példányaim kehelycsiszolat a
3

i

3

4

alapján:
4

8
|

6

6

4?

4

6?

6

18

18

+ e.f .00 = 22
X e. f .00 = 22

10?

7?

5?

5?

5

5

29

+ e.f .00 = 33

20

+ e.f. 00 = 24

Derékcsiszolat alapján:

6

25

+ e. f .00 = 23

A mály inkai leletek kehelyfelületi csiszolatában szintén mutatják a
jellemzen hosszú sövényeket, a különösen hosszú ellensövényt. E vékony
sövények száma 27. Ebben a számban nincs benne a nem látható melléksövények száma, de ha a meglév 5 melléksövény-számot megfelelen
kiegészítjük, a 40-es össz-övényszám kiadódik. E lelet közvetlen szomszédságában egy negyedrész kehelymaradvány került el 5 sövénnyel, ez négyszer véve kiadja a 20-at, a melléksövényekkel együtt szintén a 40-es
számít. Általában véve kistermet, karcsú, kúpalakú polipok, a leírás
fszerint 22 25 vékony, kevéssé megvastagodott nagy sövénnyel.
sövény rövid, mint az TJfimiákni által iban, az el ensövény annál hoszszabb. Fiatal korban nyílt interszeptális résszel, harántlemezkék ritkák,
faj a S chinde wolfa kis sövények pedig olykor meghosszabbodnak.

—

A

A

féle

formósum- csoporttá tartozik.
Mieltt továbbmennénk, meg

belül

Schindewolf

kell említenem,
3 csoportot állított fel.

1.

persymmetricum csoport;

2

isophyllum csoport;

hogy az Ufimia alnemen

formosum csoport.
Az elst a sövények részarányos elhelyezdiése jedemzi, a másodikat a
kissövényeknek csupán ékalakú kezdeményekben való jelenléte és a harmadikat az, hogy a kis sövények vékonyak és hosszúak.
3.

Plerophyllum ( Ufimia ) baloghin.
(XIII. tábla 9—10. rajz.)

sp.

mm

vasA nagyvisnyói lelet márgás palában feküdt kimállva. Egy 4
kehely
A
megcsiszolam.
felületét
Mindkét
töredék.
'teháit
korongból
áll,
tag
osiszolata rendes Plerophyllum képét nyújtja, az alsó felületen 1 állni a kis
sövények kicsinységét, teháit az isophyllum csoportra jellemz kialakulását. Fajunk hasonlít is aiz isophyllum fajra, de eltér valamennyi isophyllum csoportbeli alaktól abban, hogy az ellensövóny hosszú marad. A polip
maga subcilindrikus, külseje finoman hosszbordázott, az elforduló harántövék gyengén fejlettek. Sövények száma 22. A kissövények ókalakúak, a
többi söviény durván megvastagodott. A négy primánais sövény kikülönült-

49

eége jól látható. A fsövény mellett vannak a legkarcsúbb sövények, az
ellensövény szektorában a sövények a központ eltt végeikkel összeolvadnak.

Sövényrendszerképlete a következ:
4

3

5

5

18

+ e.f .00 = 22 (bázis)

Plerophyllum (Ufimia) longi contrasepta t u
(XIII. tábla,

Ez a

8.

n. sp.

rajz.)

a S c h i n d e avo 1 f-féle pcrsymmetricum-Qsoportha tartozik.
rendkívül rövid és a szektoi ában elhelyezked sövények a
hosszabbik polipátmér irányában megvonható szimmetria síkban a központ felé végeikkel összeérnek, illetve össze is olvadnak. Ebben a szim‘metriasíkban fekszik a rendkívül hosszú, egyenes és bunkós végzdés
ellensövény, melynek szektorában a többi sövények szintén bels végeikkel
összeolvadnak.
A polip hosszanti bordákkal díszített, kissé meghajló test, keresztmetszete pedig elliptikus. Leihelye: Nagyvisnyó, lsz. vas. bev. (márgapala).
Sövényrendszerképlete:
faj

A fsövény

6

18

+ e.f. 00 = 22 (bázis)

Plerophyllum (Ufimia) cf. cuneiseptum Schindewolf.
(XIV. tábla. 1—6. rajz)

A

mályinkai leleltek kimállva feküdtek a felszínen, 4 darabot sikerült
Az isophyllnm csoportba tartozik, sövényei rendkívül megvastagodnak s ez a sztei’eoplazmaltikus megvastagodás különösen a polip bázisa felé
ersödik s az ebben a szintben készült csiszolatokban az eredeti sövények
olykor nehezen láthatók meg. Néhány disszepimentális kötés is elfordul.
A sövények a központban, összefutnak és sztereoplazmatikus megvastagodásuk révén a polip központjában tömör képlet keletkezik, mely azonban
nem azonos a központi oszlopocskával. Itt a sövények többnyire egyforma
hosszúak, több azonban még a központ eltt párjával korábban összeolvad.
A hosszcsi-zolatokban kitnen látszik a kehely rendkívüli mélysége és a
nagy visceralis üregnek márgával és egyéb üledékkel való kitöltdése.
Így még a derékban is elkészített csiszolatak a rendes Ufimia-képet (tárják
elénk, de faji meghatározásra teljesen alkalmatlanok.
A bázis hegyes, keskeny, általában véve karcsú alakok. A hegyesen
találni.

végzd

polip bázisa kissé elhajló.

Sövényrendszerképlete a következ:
3

3

3

3

2

12

+ e.f. 00 =16 (bázis)

3

!

3
3

+ e.f .00 = 15 (bázis)
nmén nudum.
11

Plerophyllum ( Ufimia ) rakuszi
(XIV. tábla, 8. rajz.)
I.

Raknsz idézett munkájának 168. oldalán a Nagyvisnyó
számú vasúti bevágásból Vadász által gyjtött Ufimia- 1 ír

melletti
le.

mint

I

.50

Ufimia
én

A

márgás palában

lelet szürke,
táblája 16. ábráján.

sp. nox;.“-t

munkája VII.

feküdt, képét

is

közli

Ennek az ábrának másolatát közlöm

ábrámon.

is fenti

Bakusz

leírása kivonatosan a

következ:

Magányos korallpolip, hossza 12 mm. Alakja kúpos, kissé hajlott.
„
Kcbelyátmérje 10 mm, I. r. sövényeinek hossza 1 —‘1,2 mm. E sövények
száma 24. A f- és eUensövény a kehely rövidebb átmérje irányában
fekszik. Egyformán ersen fejlettek. A II. r. sövények kevéskbé. A sövé-

foltszeren állnak és ezt Bakusz jellemznek véli- Epitheea
vékony. Az új faj szerinte hasonlít az Ufimia carbonaria Stuckenbergiaiboz, ez utóbbi azonban nagyobb szélesebb és hosszabb is, és ersebb
sövényei is vannak. Disszepimentumok hiányoznak.

nyek

Sövényrendszerképlete:

5

20 -f e f 00
.

.

= 24 (kehely)

Genus: Pleramplexus.

Olyan Plerophyllinák, melyeknek csiak fiatal korban vannak jól kifejldött sövényei, és élesen kirívó oldalsövénypárjai. Kifejlett állapotukban
-a sövényrendszer amplexoid, ami azt jelenti, hogy csökevényes, hogy
elvékonyodó elemekbl áll és hasonlít & többi elbbi fajok kehelycsiszolati képében nyeit sövényrendszer kialakuláshoz.
^

Pleramplexus Vadászi n; sp.
(XIV. tábla 13 14. rajz.)

—

A

mályinkai márgás kzetbl kimállva egy teljes polip került el.
Csiszolás eltti teljes hossza 16
vet, kehelyátmérie 11X19 mm. Külseje finoman hosszosíkois. alul a bázis felé keresztirányban ekapítotlt.
Legjobban hasonlít a Pleramplexus dissimilis fajihoz.
kehelvcsiszolat rövid sövényeket mutat melyeket a kis sövények nagyság tekintetéhen
sövények redukált volta tehát már a kehelyben felmajdnem elérnek.
ismerhet, ami megfelel a nemzetség jellegének. Egészen a bázisban
elkészí f ett csiszolat mutatott csak fejlettebb, fiatalabb korú sövénvrend-

mm

A

A

szert. Itt a sövényeket egy nem teljes, vékony
mellette lev
össze. Az ellensövény bosszú.

gyr

disszepimentum
köti
sövények v'szonvlag vastaa fsövény szektorában még jobgok. vagy pedig redukáltak.
ban észlelhet, maga a fsövény igen rövid. Az össz-övényszám 16, de
összeolvadnak és redukciók révén ez a szám nem egészen bizonyos. A sövények a központban összefutnak, sztereoplazmatikusan megvastagodnak,
de központi korongot nem formálnak.
,

A
A redukció

Sövényrendszerképlete:

4

12

+ e.f .00 = 16

(bázis)

Genus: Amplexocarinia.

A

sövények egy részének bels végzdései a szomszédos sövényekkel,
vanak összekötve. Olyko: kevés sövény a központ felé szabadon végzdik, átívelés nélkül. A II. r. sövények jelentéktelenek. A disszeívelésekké

1
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körgyrbl

pimentális í'endszer egy vagy két
összeköti. 21 fajuk, illetve alfajuk közül 16
portosan él korallok voltak.

Ampiexocarinia

(XV. tábla

A

2

—

9.

rajz,

XVI.

áll,

mely a sövényeket

permkorú. Magányos, de

alul
cso-

sp.

tábla

13. és 14. rajz.)

kizárólagosan szendröi leleitek fekvhelye általában véve szürkés,
márgás, bryozoás. palás mészk. A polipok keresztmetszete ovális, vagy
köralakú, átmérjük 9X6, 12X9 14X7 mm. Ersen el vannak meszesedve,
rossz megtartásúnk. Sövényszámuk 24 körül van.

Egy kdarabban 3 is elterünk Átmérjük 8X4, 5X3, 12X6 mm.
Megolvasható sövényszámuk 13, 19, 30
Amit e leletrl el lehet még mondani, az részben a nemzetség-leírásban bennfoglaltatik. fajra való meghatározásuk azonban nem volt lehetséges. Csupán azt lehet még megjegyezni, hogy a. H e r i t s c h által felsorolt 21 faj közül méret és sövényszám tekintetében azoknak az adatait
közelítik meg, melyek részben permkorúak, részben karbonkorúak. Minthogy azonban ez a nemzetség a bíikklhegységi permbl teljesen hiányzik,
valószínnek tartom, hogy jelenlétük a szendröi kzetekben karbonkorra
átmérj keresztcsiszolatot áldott s mivel
utal. A süthegyi példány 10
ez az egyetlen példány volt az, mely a továbbosiszolást lehetvé tette, az
alsóbb szintekben még egy 9X6 mm-es felülethez jutottam. Ebben a csiszolatban a központig ér sövényrendszert figyeltem meg s itt a megszórnia ható sövények száma 31 volt. Egyezett az elbbi felület sövény-zámával.
11
Ugyanebben a kdaiabban találtam több „Amplexus jelleg és bimbózásban lév korallpolipot. melyet azonban alig megkezdett csiszolással
nyomban elvesztettem, minthogy a leletek ezekben a kzetekben olykor
annyira silányak, hogy minit a lehelet, mindjárt a csiszolások kezdetén
*
eltnnek.
.

mm

.

#

Rakusz

munkája

169. oldalán több töredék alapján leír egy
melyet a Zaphrentida családba osztott be. Ez
is a Nagyvisnyó melletti I. számú vasúti bevágásból származott, ugyanonnan, ahonnan Rakusz „Ufimiája“.
A leletek csszer rövid töredékek, átmérjük 9 mm. Rakusz jellemznek tartja, hogy külsejükön a hosszanti bordázat hiányzik, felületük
sima és csupán rendszertelen harántcsíkok futnak rajta végig. Rakusz
megemlíti, hogy a leletek az Amplexus coralloides Sowerb y-fajhoz
hasonlítanak leginkább A kehely fala igen vastag amennyiben 1 2 mm-t
is elér. A sövények rövidek, disszepimentum is elfordul.
A Szendröi hegységben, Büdöskút-pusztától délkeletre, 1 km-nyire
bryozoás mészkben, a vasútmeniti kis kfejtben 1950-ben hasonló leletet
találtam, melyet azonban rossz megtartása miatt csak függelék gyanánt
említhetek. A lelet egy bimbózó polip halvány nyoma, melyhez hasonló
elkerült a Süthegy délkeleti oldalából is (lásd Amplexocarinina sp.
leírásánál és a XV. tábla 1. rajzán).

idézett

bizonytalan Amplexus

fajt,

—

Subfamilia: Endotheciinae.
Polyioelidák jól differenciált protoszeptu mokkái. Fiatal korukban az
ellensövény is jól fejlett, az ontogenetikus fejldés során azonban elcsökevényesedik. Egy valódi bels fal kifejlett korban is megmarad. E falon,
kívül azonban a disszepimentum zóna még hiányzik.
4

*

52

Genus: Endothecium.

Oldalsövények hosszúra nttek. A f- és ellemsövény viszonylag egyaránt rövid. Elfordulásuk a permre jellemz.

Endothecium

cf.

decipiens

(XIV. tábla 15

—

Koker

17. rajz

A

mályinkai kimállt polip fekhelye fus^linás, márgás, hraehyopodás
faj a nemzetség egyetlen eddig ismert faja. Leletem sajnos
csonka, kehelyátmérje csiszolás után 12X14 mm. Eredet le? hajlott polip,
magassága 12 mm. De kiegészítve 25 26 mm lehetett. Kli séjén linóm
hosszanti bordázat fut végig, keresztben pedig 5 harántöv díszíti.
Sövények száma 27. A leírás szerint 23 25. A kis sövények nem nttek
meg, ami arra utal, hogy a talált pé'dány még nincs teljesen kifejldve.
Ep theea nem vastag, átmetszebe hukámos. A sövények között a nemzetségre jellemz bels fal alakult ki és az ellen- valamint a fsövény a szomszéd sövényeknél rövidebb. A kehely közepe üres, szórványosan egy-két
disszepimentum is kiképzdött.
Apró részleteiben fajunk eltér a Koker és Schindewolf által
leírt példányoktól, de úgy vélem, hogy lényegében megegyezik azokkal.
Erre utal, hogy sövényrendszerképleta és a Schindewolf által megadott képlet egy sövénye híján egyezik.

mészk. E

—

—

'

Schindewolf*
4
5

1

!

4
4

Az én példányom:
3

4
I

5

Fajunk

jelenléte a

I

4

16

+ e.f .00 = 20

(bázis)

Mályinka felsszltövei rétegek permkorúságát

valószínsíti.

Subfamilia: Peniaphyllinae.

A
lett,

négy primarius sövény (protoseptae) kifej dése kikülönült,
vagy részben ennek ellentéte: elcsökevényesedett.

túlfej-

Genus Pentaphyllum.
Ellensövény hiányzik, vagy ontogenetikus fejldés során csak késbb
fejldik ki. Bels fal nincs. Diszepimentum zóna szintén hiányzik. Ersen
csak az oldalsövények fejldtek ki, fsövény nagy, (subgenus Pentaphyllum). Európa, fels-perm.

Subgenus: Tachylasma.

Fsövény

visszafejldött.

(Folytatását lásd az 1951. 4

—

6.

számban.)
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Tábla-magyarázatok.
I.

tábla

Syringopora. A

fels négy sorban csövek keresztmetszeti képeit látjuk.
cs a kommiszzurában ábrázolva. A negyedik sorban
középen csövek kérész. metszetei a felszínen egymás szomszédságálban. Jobcszélen négy hosszanti átmetszet képe. Az alsó három
sorban csövek hosszmetszeti képeit látjuk a haránilefutású tabuiákkal és néhány lumenbe nyúló tüskeképlettel. Balszélen középen

Középen

kél

ktimállott bázisok csoportja.
II.

Ers

tábla

nagyítás.
:

l=Syringopora cshosszmetszet fabulákkal.

—

2 =Syringopora

cs

ferdén metszve, felül a lumennél.

6—
3=Syringopora báz's hosszmetszet.

=M

rchelinia sp. cshosszmetszet tatbulákbal és két pórussal.
4
5 =Michelinia cshosszmetszetek tabulákkal.
6, 7, 8 9—Michelinia sp. cskeresztmetszetek különféle nagyításban
a kzet felszínén.

—
III.

5=Waagenophyllum

1

tábla

:

indiaim kueichowense

hos.zmetszet.
„
1—
—-7 =Waagenophyllum indiaim
—

és

mongoliense-

— aag enophyhum
8=W
— aagenophyllum
9=W

columbicum

\—W aagenophyllum

columbicum derékcsiszolat.

cf.

kelyhek, polip

.

gerthi (bimbózásban).

IV. tábla

=W aagenophyllum

chv ralicum kehely.
=Lonsdaleoides bükkiense (kehely).
5 Lonsdaleoides bükkiense bázis csiszolat.
G=Siphonophyllia sophiae bázis átmetszet.

2
3

—

V. tábla

:

1—3 =SiphonophylUa sophiae kelythek; (f=rfsövény; e=eíllensövény).
r
l=Bradyphyllum sp.
VI. tábla

:

4=Siphononhylia cf. ruprech'i kehely.
5=S 'phonophyilia cf. ruprechti bázis.
csillaggal jelzett
4. rajz megfelelen jelzett részének felel meg.
1

3.

A

í

2

Campophy.him

a

hosszcsiszolati

szabadbattyáni kszárhegyrl.
Fél kehely átmetszet és

kép.)

(Kereszt- és
ferde hossz-

csiiszolat.

G
7

= SiphonophyVia

nihitini bázistájéki átmetszete.

8 ^Siphonophyllia nikitini kehelyképletrészletek.

9 —Siphonophyllia nikitini bázis

keresztmetszeti képe.

VII. tábla
1

2
3
4
6

Siphonophyllia nikitini hosszcsiszolat.
Siphonophyllia sp. indet.
Siphonodedron sp. Dédes melll.
5 —Siphonodendron sp. Csokva melll, Heritsoh szerint.
Caninia sp. Heritsch szerint.

l=Caninia
8

sp.

9— Caninia

Iciaeri

major kehelyképrészlötei.

rész a

——33

:

Vili. tábla

l=Caninia

major

kiaeri,

:

báziscsiszplati. képe.

2—Siphonophyllia, nikitini deréktáji csiszolat! képe.
3 és 5 —Dibunophyllum yiii4=Dibunophyllúm aff. mülleri

&—FolythecaUs rosiformis hosszcsiszol ati képe.
IX. tábla
és ‘.4—Polythecalis rosiformis kehely képei.
hecalis rosiformis hosszmetszeti képei.
3 — Polythecalis rosiformis bimbó. f=fösövény. e=elí’.ensövény.
5 Petalaxis timanicus hosszanti átmetszeti képe.
6 Petalaxis timanicus kehelyképe.
7 =Petalaxis timanicus központi oszlopocskája megnagyíbva.
1

2— Foly

—
—

X. tábla

:

—

=Caninia kiaeri minor.
9=Lithostrotionetta sp. kelyhek.
10 =F rosmilia cyathophylloides polipja.
11=F rosmilia cyathophylloides kehelyátmetszete.
12— Prosmiilis cyathophylloides bázisátmetszete.
13— P rosmilia sp. a Szendri hegységbl.
14—F rosmilia sp. a Bükkh egységbl.
1
4

X/. tábla:

l=Caninophyllum sp.
2— —Caninia cf. pannonica polipok.
4 =Polyce ia mályinkae bázis keresztcsizolat-

— Polycoelia

mályinkae derékesiszolat.
mályinkae polipja.
7 =Polycoelia profundiformis bimlbózó polipja.
8= Folycoelia profundiformis bimbójának báziskeresztcsiszolati
5

6

— Polycoelia

9

— Plerophyllum

képe.

bázis.

12= Plerophyllum kehelyrészletek.
13 —Plerophyllum (Ufimia) longiseptahim.
14= Plerophyllum sp. báziskép.
10

XII. tábla

:

l=Sehréteria megastoma kehely.
4— Plerophyllum australe polipok.
2, 3
6, 1— Plerophyllum australe kelyhek.
10, 11 =Plerophyllum australe bázisok.
8, 9
12= Polycoelia hungarica kehely.
Plerophyllum ( Ufimia ) longiseptatum? (Bükk).
13. 14
5,

XIII. tábla
1.

3,

5,

6

ri
2,

:

i— Plerophyllum ( Ufimia )

longiseptatum kelyhek (Szend-

h.).

4 =Plerophyllum

(

Ufimia ) longiseptatum hosszcsiszolati _képek.

8 =Plerophyllum (Ufimia) longocontrase.pt atum bázis.
9 10 =Pierophyllum (Ufimia) baloghi.

—

— 92
XIV. tábla:
2 —Plerophyllum

1.

(Ufimia)

cuneiseptum

polip-hsszcsiszolati

képek.
3, 4, 5,

^—Plerophyllum (U firma) cuneisep'.um báziskeresztcsiszolati

képek.

7= Plerophyllum

radiciforme.

H=PlerOphyllum (Ufimia) rakuszi kehely, Rakusz után.

—septata kehely.
— septata kehely.

9 =Folycoelia (T.) 4
10 =Polycoelia T.) 4

H=Pentaphyllum

variabile polipja.

12= Pen.taphyl.um var.abile alsóbb szintjébl egy
13 —Pierampiexus vadászi bázis.
14 =Pieramplexus vadászi kehely.

15=Endothedum

kérész'. csiszolat.

decipiens kehely.

16 =Endo»

hecium decipiens bázis.
17= Endothecium decipiens polipja.

XV.
l=„Amplexus

sp.“

tábla

:

bimbózó polipja szendri agyagban.

2—3=U. a- kzetbl Ámplexocarinia sp. (derékcsiszolat).
4, 5= Ámplexocarinia sp.
7 — 8=Egy Ámplexocarinia két csiszol a ta.
9 —Ámplexocarinia sp.

XVI.

tábla

:

2=Carcinophyllum wichmanm kehely és
wichmanni kehely.
wichmanni polipja.
5 =Sinophy lum gracile kehely.
6=iSinophyllum gracile bázis.
1

3
4

— Carcinophyllum
— Carcinophyllum

bázis,

8— P hineus

7
11.

confiuentiseptatus polipok.
confluentisep'atus kelyhek.
12 —Phineus confiuentiseptatus bázisok.

13..

14= Ámplexocarinia

10

9.

=F hineus

sp.

XVII. tábla

1— Siphonophyllia

— Caninia

:

sp.

hosszme szét. (Keresztm 1. XIX.
3 =Caninia sp. (Szendri hegységbl).
2

t.

10. r.)

2. rajzon hs zm°t-zeuD>en áorázolt pld. polipja és szomszédja.
(Keresztmetszete XIX. t. 10. r.)
5
=Palaeacis oblusa legányii telepek.
10 — Circopora? velré-z rácsozata nagyítással.
11— 12=Circopora sp. K=kéregrészlet.
13 —Palaeacis obtusa legányii egy kehely félig foetömdve.

4=A

—

XVIII. tábla:
1

—

=Lithostrotionella sp. kelyhek-

3 ~Lithos> rotionélla kelyhe ferdén

4= Plerophyllum ( Ufimia )
5= Plerophyllum sp. !

metszve ers küls

longiseptatum.

6 —Prosmilia helenae polipja.
7 =Siphonophyllia nikitim bázisa (nem
Siphonophyllia sp. kehely töredék.
8
9 =Polycoelia sp. Kisboronáslápáról.

—

csiszolva!)

fallal.

56

XIX.

tábla

1—Prosmilia helenae kehely.

2=ProsmiHa helenae

bázis.
3 SiphonophylHa sophiae hosszmetszet.
4 SiphonophylHa sophiae bázis-közei 9X8 mm.
5 Siphonophyllia nikilini bázis-kö;el 9X8 mm.
6 =Folycoeha sp. deréktáji keresztcsiszolata.
l=Polycoelia hungarica bázislkép.
«
8 —Polycoeda hungarica kehelykép.
9=Polycoelia hungarica polipja.
10=Camnia sp.

—
—

(Az ábrákat szerz rajzolta természet után.
Eredeti nagyságuk a szövegben)-

I.

TÁBLA

II.

8

TÁBLA

III.

6

TÁBLA

IV.

6

TÁBLA

V.

TÁBLA

VI.

TÁBLA

VII.

TÁBLA

VIII.

6

TÁBLA

IX.

TÁBLA

X.

TÁBLA

XI.

TÁBLA

XII.

TÁBLA.

XIII.

TÁBLA

XIV. TÁBLA.

XV.

TÁBLA

XVI.

TÁBLA

XVII.

TÁBLA

XVIII.

TÁBLA

XIX.

TÁBLA

Növénymaradványok Eger harmadidszakából*
PÁLFALVY ISTVÁN
Bevezetés.
Eger

környékérl

Ettingshausen,

Stur

és

ismertetitek néhány snövényt. Ezeknek alapján, azonban
fogalmat arról a gazdag flóráról, mely a harmadidszak

Udvarházi

nem alkothatunk
folyamán hazánk

e táján élt.
Az egri, volt

Wind-féle téglagyári agyagföltárás smaradványokban
igen gazdag fels oligoeén anyagában gazdag sflóra is van, amely részletes vizsgálatra érdemesnék mutatkozott. Ez az anyag részben a budapesti Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani és
Növényföldrajzi Intézetének 1948. évi, részben Legányi régebbi, részben pedig saját gyjtésem.
A feldolgozás folyamán a vizsgált smaradványokat a Magyar Nemzeti Múzeum palaeobotanikai gyjteményében (MNMPB) lév, szintén
Legányi gyjtésébl származó, néhány meghatározott egri anyaggal

összehasonlítottam.
vizsgált anyagok átengedéséért és
gatásáért professzoromnak,
nak tartozom köszönettel.
is

A

munkám

közbeni készséges támoegyet. ny. r. tanár-

Andreánszky Gábor

Rétegtani leírás.

A borsodi Bükk-h egység déli oldalán Eger délkeleti városszélén, a
Makiári út mellett, a Mereng-dombvonulat végén van a volt
i nd-féle
téglagyár agyagfeltárása, mely a hazai fels oligoeén fauna és flóra egyik
régen ismert, igen gazdag elfordulási helye. Földtanilag fleg telegdi
R o t h K., id. Noszky és Schréter tanulmányozták.
B ö c k h J. az egri téglagyárak agyagnyeribl begyjtött fauna alapján (7. p. 223.) e rétegeket az akkori tudományos felfogás szerint a fels
mediterránba helyezte. Telegdi R o t h K. a Koch Emlékkönyvben (76. p.
125 126.) megjelent kritikai tanulmányában azt írja, 'hogy .,az egri kövületes homokréteg faunája, a fels-oligocén legmagasabb részét jelzi" és
hajlandó a „W i n d-féle téglagyár agyagját (melyet már B ö c k h J. is

W

—

összefoglalt a kiscelli agyaggal) a kiscelli agyagnak nevezett rétegcsoport
legmagasabb részének tartani." Továbbá megállapítja, hogy „az egri gazdag faunát szolgáltató rétegösszlet rétegtani egyenértéke a fels-oligocén
Pectunculus - os homok (tengeri) és Cyrenás (félsósvízi) agyagrétegeiben
keresend (77. p. 64)-“ Szerinte a fels-oligocén képzdmények regressziós
üledékek és „merben új faunát rejtenek magukban." Ennek a faunának

semmi kapcsolata nincs idsebb faunáinkkal, de benne gyökerezik már
miocén tengeri faunánk. Ezen az alapon a pectunculnsos homok és cyrenás
•

Bemutatta a Magyar Növénytani Társaság

1949.

február 1-én tartott

G6.

szaküléséu.

—

—

agyagrétegeink
különösen olyan faunával, mint az egri
méltán képviselik a neogén kezdetét jelz aquit3ni emeletet
Gaál
(77. p. 64).
(27. p- 18.) alsó-miocén korúnak (akvitani) tekinti az egri. kövületekben
gazdag rétegeket. S c h r é t e r (64. 137.) viszont faunisztikai alapon a
íels-oligocénbe helyezi a' rétegeket, azt mondva: „hazánkban az alsómiocén a burdigalai emelet rétegsorával kezddik és az akvitani-eimelet
elnevezést, mint a fels-oligocén katti emelet szinonimáját
a miocén
nomenklatúrájából ejtendnek tartom
(65- p. 17.) Ugyanakkor a rétegcsoportra települ vulkáni por hullását a helvéti emelet els szakaszára
teszi, megemlítve azt, hogy a fels-oligocén rétegek és a riolittufa leülepedése között tekintélyes idbeli hézag van. I d. N o s z k y (51. és 53.) legújabb megállapításai szerint a szerves maradványokban gazdag felsoligocén fölötti folyami tarka homok-rétegösszlet (II. középs rétegcsoport) megfelel a salgótarjáni fekükavics tarka agyagszintnek (szárazföldi. 3 kisebb tengeri ingresszióval). amelyre az alsó— riolittufa következik. Ezt a folyami homokréteg-összletet a miocén bázisának, a légalsó
akvitaninak veszi. A rétegtani leírásnál telegdi li o t h K. megállapításait,
vesszük alapul némi módosítással.
44

44
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m

dlés rétegösszletet mintegy 117
vastagméter szélességben tárták fel. A feltárás alján sárga,
majd kékesszürke fels-oligocén agyag észlelhet, közbetelepült finom sárgás homokrétegekkel és elég gazdag faunával. Ebben, a telegdi Roth K.
által x-el jelölt rétegesoportban növénymaradványok igen gyéren t: láthatók. A feltárás közepe táján csillámós, finomszem szürkés agyagos
.homok az uralkodó, néhány finomabb agyagréteg-betelepüléssel. Telegdi
Roth K. az itt lév sízer vésmanadványoks t tartalmazó homok.rétegrészt,
amelyben bemosott termések és levelek észlelhetk, k-val jelölte. A 'feltárás
magasabb részén (II. középs rétegek) mindinkább homokosabb, majd durvábbszemü, homokos, laza, itt-ott kavicsos, faunában egyre szegényebb,
mintegy 30' m vastag réteg található, kismértékben elegyes vízi váltakozó vastagságú agyagbetelepüléssel. Ez már a teng>er visszahúzódásának
következménye. Mutatja ezt a rétegsor fels része is. amely részben elegyes
vízi, részben pedig édesvízi rétegeket tartalmaz. E^ek a növénynuradványokban legdúsabb rétegek. Feljebb ismét vékonyabb agyagréteg következik. ersen összeálló apró kavicsokkal, amely durvább szárazföldi anyagszállítást jelez. A rétegsort végül szárazföldi jelleg agyagösszlet és vulkáni riolittufa zárja le.

A

ságban

délkeleti, 18° átlagos
és többszáz

Ezek
III.

szerint a téglagyár agyagfeltárásánalk fels-oligocén rétegsora:

Fels

rétegek:
és Cinnaa dombtetn.
mytilusos-ostreás, apró kavicsos, li-

Alsó riolittufa (Salvinia, Alnus

momum
0.20

m

sp.)

monitos hcmok, agyag
Mytilus aquitanicus

és

mészk.

M a y.

0.50
0.20

2.50
0.50

m

m
m
m

Roth

(telegdi

,gn“ szintje).

barnásszürke agyag.
oerithiumos, homokos agyag. TurriOstrea sp.-el (,jc“ szint).
üres agyag és homok.
szürke barnásszürke és élénksárga,
néhol limonitos agyagos homok és
agyag igen gazdag flórával (Osmunda, Laurus, Juglüns, Quercus,
tella és

.

Ulmus és Acer sp.-el) kovásodott
és szenesedett növényi részekkel.

1.00
1.00

m

réteges homok és agyag.
im cyrenas-imios világosszürke

1.00

Rhanvnus

agyag,

Cinnamomum,

Sequoia,
Myrica,
Lastraea,
Pteris,

Leguminosa,

levelek, termések és pál-

mák („u“ réteg).
im agyag, sárga homokos kavieshe ágyazással, növényi törmelékkel.
II.

Középs

rétegek:
10.00
5.00
15.00

m

réteges agyagos

m

mokkonkréciókkal.
durvaszem homok, helyenként nö-

homok,

elszórt ho-

kiékeld

vénymaradványokkal,

kavicsközbetelepüléssel. („d“ szint)
finomabb (homok.

m
I.

Alsó rétegek:

Tengeri

is

z,

er

ves

maradványok

flelhelye:

—

—

m
m

homokos agyag

0.50

2.00

m

©sillámos szürke homok, Pinus, Jug-

5.00

agyag

törmelékes

Teliina

kagylóhéjakkal

(„a“ szint).
lans,
sp.

m

1.60

—

—

Quercus

bemosott

Helix

(,k“ réteg).

szervesmaradványokban gyérebb homokos agyag.

Agyag

homok növénytörme-

és

lékes lapokkal, molluszkák n
k

m
m
m

3.70

3.20
1.60
5.00
20.00
0.10

é 1-

ii 1.

fleg finom sárgás homok.

homok

zsinóros agyag.

szervesmaradványokban gyér agyag

—

Foraminifera

—

(„x“

réteg-

csoport),

m
m

0.30

homok, sok

Cith. incrassata-x al.

agyag, sok szervesmaradvánnyal
(Ballantiam és Voluthites), a
fej t-padkán felül

részre

.

0.50

m
m

homok

a márgás réteg
következik.

homok kevesebb szervesmaradványnyal.

homok

és agyag igen gyér faunával.
agyag, kevés molluszkával.
ni kagylókban gazdag agyag.
0.10
homokos agyag, sok tengeri szerves3-00

ni

m

maradvánnyal.

61)

Alsó agyag.
3.00
i

0.30
7.00
0.50
9.00

m
m
m
m
m

agyag, kevés szervesmaradvánnyal;
elszórt, foszlányos falevelekkel,
homokos agyag, kagylós faunával.
kékesszürke agyag.
homok, gyakori koraitokkal.
sárga agyag,
fekv homok a szomszédos temet-

ben feltárva.

A

rétegekbl elkerült növénymaradvány ók legnagyobb része
kétszik levéllenyomat, továbbá termések és néhány fatörzs, illetve ágtöredék. Az eddigi gyjtés igen értékes lelete a Tuzsonia hungarica
Andreánszky (1. p. 31. Tab. 1 3. fiig. 1 2.) név alatt ismertetett
pálma virágzat. Az újabb gyjtés folyamán napfényre kerültek Sabal
jelzett

—

—

s

A

típusú törzs- és levélmar a dívány ok.
többi fosszilis levél és termés jó
megtartású, sok esetben a finomabb érhálózat is pontosan látható.
Az smaradványok vizsgálata eddig 19 meghatározható fajt eredményezett, amely 13 családot képvisel. Ezenkívül 6 olyan smaradvánjd,
amelynek csak a nemzetsége vagy az sem volt megállapítható. A páfrányok 4 faja két családból származik. A fenyféléket a Pinús taedaefcrmis
Glyptostrobus
n g.)
e e r a Scquoia couttsiae Heer fajok és a
képviselik. Egy-egy fajt a Juglandaceae, Ulmaceae és Rhamnaceae családokból; a Lanraceae családból és a Quercus génuszból két. az Aceraceae családból pedig három fajt sikerült meghatározni! .A legtöbb smaradvány a' #
hüvelyesek családjából került el. Ezen fajokat a Goeppert által felállított gyjt génuszba soroltam, mivel leginkább hüvelymaradványokról van
szó. Ezek közül három líj; Leguminocarpon legányii, L. egerense, L. rectis-

(

H

simum.

A

feldolgozott

Filicinae

anyag a köA^etkez fajokat öleli fel:
Osmundaceae: Osmunda llgnltum G
Polypcdiaceae: Asp' dium sp.

i

e b.

Lcistraea oeningensis A. B r.
Pteris parschlugiana U n g.

Coniferae

Abietaceae:
Taxodiaceae:

Dicotylcdoneag

Lauraceae
Juglandaceae:
•

Myricciceae:

Fagaceae:

Pinns taedaeformis (XJ n g.)
Sequoia couttsiae Heer
Laurus grand'ifolia Etth.
Juglans ungeri Heer

Comptonia sp.
Quercus gigantum Etth.
Quercus platania

Ulmaceae:
Leguminosae:

Aceraceae:

Ulmus

longifolia

Heer
Ung.

Leguminocarpon regeli (Heer)
Leguminocarpon lég ány i i n. sp.
Leguminocarpon egerense n. sp.
Leguminocarpon rectissimum n. sp.
Acer trilí batum (S t b g ) A. B r. (föl.)
Acer trilobatum (S t b g.) A. B r. (fructus)

W

e b.
Acer integrilobum
Acer crenatifolium Etth.

Monocotyledoneae

Rhamnaceae:
Pálmáé:

Heer

Rhamnus
Sabal

sp.

xvarthae

Hee r

.
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Rendszertani rész.

I

0 s m u n d a c e a e.
Osmunda lignitum G'ieb
(Tab.

A

I.

téglagyár agyagfeltárásának

Fig.

5.)

smaradványai közül több

igen szép
hason’ót
az erezet

és jó megtartásir páfránylevélszárnytöredék került el, melyhez
töredékes példányon
munkáiban találtam.
és
megtartása oly kitn, hogy mindeu kétely és nehézség nélkül
ható
zsilvölgyi Osmunda lignitum Gieb. faj leírásával

A

Heer

Staub

Heer

azonosítés ábrái-

Tab. 1. Fig. 2—3.).
szárnyaeslevéltöredékek hossza 55 mm, szélessége pedig 25 mm.
kák épszélek, átellenesen állanak és csúcsaik ívben elrehajlanak. A beszabadonál.ó
metszések a szárnyacskák egyharmad részéig terjednek.
szárnyacskák széjessé íe 7 8 mm. A levéiszárny fere (elsrend ér) erteljes egyenes lefutású. A belle kiinduló oldalerek (másodrend erek)
ívesen elrehaj.'anak és elágaznak. Hat ilyen ág (harmadrend erek) indul
ki egy-egy másodrend ér oldalán. Közülük majdnem mindegyik villásan
elágazik és kissé ívben hajlóan halad a szárnyacskák széle felé. Az els
harmadrend ér hamarosan két ágra szakad és küls ága ívben hajolva
másodrend érék alsó
a szárnyacskák közti bemetszésben végzdik.
oldalán hét villásan elágazó harmadrend ér indul ki. amelyek szintén
gyengén ívelten a szárnyacskák széle fe’é futnak. Közöttük is akad el mem
ágazó. Az els harmadrend ér. kiindulása után, elször ívben visszahajlik
és csak késbb indul a szárnyacskák közti bemetszés felé. így néha xigy
látszik, mintha a szárny fgerincébl indulna ki. Ez minden valószínség
szerint a fosszilizálódás közben történt gyrdés eredményeHeer eredeti ábráján (33. Tab. 1. Fig. 3.) az elsrend érbl kiinduló
és villásan elágazó harmadrend ereket szintén feltünteti. Ugyanezeket az
els tábla második ábráján már csak a másodrend érbl ívesen kiindulóknak tünteti fel. Az egri leírt smaradvány, tehát még ebben is megegyezik
Heer eredeti ábráival és leírásával. Staub, a zsilvölgyi akvitáni flórából írt le (70 p. 213. Tab. 18. Fig. 1. la.) ilyen smaradványt amely minden tekintetben, mind a Heer mvében leírt, mindpedig az egri lelettel
megegyezik. Az összehasonlítások alapján e faj a ma él Osmunda javanica
B 1- fajhoz áll közel, amely Kelet-Ázsiában Kamcsatkától Ceylonig (északi
val

(33. p. 10.

A

A

A

—

A

—

szélesség 50°

—

10°) terjedt el.

Az Osmunda javanica

legszebb példáját mutatja a tág hmérsékleti
határú fajoknak. Ceylonban az évi 27° C középhcmérséklet mellett éppúgy
megél, mint Japánban, ahol a középhmérséklet 14° C, míg a minimum

mélyen 0 C alatt van. St Kamcsatkában is megél, ahol az évi középhmérséklet csupán 3° C. Az említett területek évi csapadéka: Ceylonban
1800 mm, Japánban (közép) 1300 mm, Kamcsatkában 400 mm.
3

P oly podiaceae
Aspídium

Egy

mm

s

.

p

50
hosszú levélszárny került el, amely e génuszba tartozik.
levélszárny mélyen behasogatott alapja teljesen hiányzik, csúcsa ersen
sérült.
szárnyacskák épszémeknek látszanak és váltakozók. Az egyes
szárnyacskák közepén haladó ér még jól kivehet, amint a kissé tomp.tott
számyacska csúcsa felé halad.
további erezetbl csak egyes helyeken,
alig ívben hajló, egymással párhuzamos oldalerek látszanak igen gyengén.

A

A

A

Típusra ez a szárnyalt lévé]

Heer

leírásából ismertetett

(31. p. 36.

Tab.

11.)

Aspidium fajokhoz hasonló, de igen rossz megtartása miatt pontosabban
meghatározni és a leírt Aspidium fajokkal azonosítani nem tudtam.

Br

Lastraea oeningensis A.
(Tab.

'

.

I.

Fig.

4.)

Az agyagfeltárásnál történt els gyjtésem folyamán a Lastraea nemzetségtl két igen szép példányt találtam. Egyiknek elienlenyomata is
megvan. Ezen kívül a M. N. M. PB. gyjteményébl további példányt vizsgáltam. A jó megtartás ellenére példányaim sajnos töredékesek, ép levélszárny egy sincs közöttük. A töredékes példányok hossza 5(h—70
között
váltakozik. A legkisebb példány csak 25
hosszú töredék. A levélszárny
szélei frészesek. Az erezet igen jó megtartású. Az ers férbl jobbra és

mm

mm

balra kiinduló

másodrend

erek

tésztán látszanak, kissé zegzugosak.
6 harmadrend ér indul ki. Utóbbiak
közül az els, második, harmadik és esetleg még a negyedik a szomszédos
másodrend érbl kiinduló megfelel erekkel összefut és anasztomizálva
a másodrend érrel párhuzamosan a száimy széle felé továbhhalad.
Errl a legkisebb töredék is felismerhet.
többi két, vagy három pár
ér viszont egyenesen a levél széle felé tart. Ezek kb. olyan ersek, mint a

Bellük mindkét oldalon mintegy

—

—A

másodrend

amelynek utolsó két kiágazása egy^egy

lekerekített frészTab. 6. Fig. 3.) írt le és ábrázolt Lastraea oeningensis A. B r. néven egy páfrányt.
Lastraea oeningensis példányaimmal teljesen egvezik. Különösen az erezet (szoruszck hiányában a
faj azonosításánál dönt szerep) látszik szépen Heer sematikus ábrájánAz egri páfránylevéltöredék a Lastraea stiriaca (U n g.) Heer fajtól egyrészt a levélszárny szélességében, másrészt az erezetben tér el. A Lastraea
stiriaca harmadrend erezete ugyanis szabályos távolságokban indul ki a
másodrend erekbl ívesen és egymással párhuzamosan halad a levél széle
felé, ahol azután anasztomizál. Jól látszik az erezet ábrázolása mind
Heer (31. Tab. 143. Fig. 7 8.), mind
(92. Tab. 1. Fig. 2.)
mveiben. A párhuzamos, ívesen hajló erezet, amely az egri példányoktól
eltér, mindkét szerz ábráin igen élesen szembetnik. A Lastraea helvetiea
(U n g.) He c r fajnál a levélszárnyak keskenyebbek, a harmadrend erek
amint a másodrend erekg ven re kifejldésnek és jól kivehet
bl párhuzamosan kiindulva alig érik el a levél szélét. levél széle apróbb
fogazatának látszik (31. Tab. 143 Fig. 2. és 5 ,Tab. 6. Fig 2 ). A Lastraea
oeningensis faj az Amerika területén él Dryopteris vivipara (R a d d i)
Christens fajjal mutat leginkább hasonlóságot.
ér,

fogban végzdik.

Heer

(31. p. 32.

A

—

Weyland

A

Pteris parschlugiana
(Tab.

A

gyjtés folyamán

I.

Fig.

U n g.

2.)

eddig egy példány került el. A töredékes
szélessége pedig 20 mm. A levél csúcsa hiány-

e fajból

hossza 40 mm,
levélalap lekerekített, nagyon gyengén szívesvállú.
csúcs felé
kissé elkeskenyednek látszik. Bár széle több helyütt ersen sérült, a
lekerekített fogaeskák mégis kivehetk.
levélke közepén ers fér vonul
végig, melybl jobbra .és balra
a levélke alján srbben, feljebb valamivel ritkábban
másodrend erek indulnak ki. Ezek azonnal villásan
elágaznak, majd feljebb ismételt villás elágazás után a levél széle felé
futnak. Rendszeriint, különösen a levélcsúcs felé, az els villából kiinduló
alsó ér távolabb ágazik ketté, mint a fels.

smaradvány
zik.

A

A

—

—

A

A Pteris parschlugiana Ung. fajnak igen szép példányát ábrázolja
Gothan és Sapper (30. Tab. 1. Fig. 1.), ahol a felnagyított ábrán
az erezet pontosan kivehet és a leírt egri példánnyal teljesen azonosítható.
faj a ma él Pteris
Szerintük és Ivránsel megállapítása alapján ez
longifolia L. fajhoz áll közel. A Pteris longifolia L. ma Földünk melegebb
a.

égöve alatt él kozmopolita faj- Hozzánk legközelebb Dél-Európában és a
Kanári-szigeteken található. Weyland (92. p. 37. Tab. 1. Fig. 1. és 5.)
szintén ábrázolt és leírt Pteris parschlugiana példányokat melyek az egri
példánnyal megegyeznek. Weyland is fogazott szélnek írja le a páfrányleveleket azzal a megjegyzéssel, hogy az egyes levélkéknek bizonyos
részei épszélek is lehetnek. Az egri smaradványok levélalapján sz: ntén
nem látszik a fogazat, míg a fels rész a sérülés ellenére is határozott
fogazatot mutat. Heer (31. Tab. 12. Fig. 2.) is. ismertetett Pteris parschlug'ana Ung. példányokat, melyek lényegesen kisebbek az egrinél, de a
2c. és 2d. ábráin közölt erezet alapján teljesei} egyeznek az egi példánnyal. A másodrend erek között II e e r 2b. ábráján vannak olyanok,
melyek világosau el nem ágazók és a levél széléig egyenesen futnak.
Heer ábráin a fogazott ság nyoma is kivehet. U n g e r e fajból (84 p.
121. Tab. 36. Fig. 6.) mvében egyetlen példányt ábrázolt, melynek szélén
kis fogakat említ. Az erezet villásan elágazik csak iitt-ott tnik fel egy-egy
magában álló másodlagos ér, mely szintén a levél széléig fut.

Ab

*

i

e

t

aceae

.

Az egyetemi Növényrendszertani és Növényföldraizi Intézet snövény
gyjteményébl (Legányi gyjtése) és az újabb egyetemi gyjtésbl
hat hármas fenyt, egy mag és két toboz nagyon töredékes közepe
került el.

Pinus taedaeformis (Ung.)

—

A fenytk

Heer.

mm

hossza 31 46
között ingadozik. Élesen kivehet, hogy
csak töredék és nyilvánvalóan sokkal hosszabb lehetett.
A fenytk közepén hosszanti irányban jól kifejezett egyetlen középér fut.
A fenytk szélessége 1
körül mozog. A feldolgozott fenymaradványokon kivétel nélkül mindenütt három
látszik együtt Több helyen a tket
hüegybekapcsoló kártyaszer pikkelyleveleket is tisztán kivehetjük.
velyek hossza 5 6 mm, szélességik pedig 1.5
körül van.
Háromts fenykkel a harmadidszaki növénymaradványokró] szóló
irodalomban igen sok helyen találkozunk. Unger (85 Iconographia
p.
25. Tab. 13. Fig. 4.) írt le legelször ilyen fenyket Pinites taedaeformis
néven. Unger nagyon szép ábrát közölt a fenytkrl, amely csak annyi-

mindegyik

mm

t

—

A

mm

.

.

.

tér el az egri feldolgozott smaradványtól, hogy hosszúságuk a levélteljesen ép
hüvellyel együtt 115 mm. Ez azt bizonyítja, hogy
leletet vizsgálhatott. Heer a svájci flórából szintén közölt
és ábrázolt
(31. p. 160. Tab. 146. Fig- 10.) háromts fenyt. Heer ábráin a fenytk
hossza 120—125 mim ami teljesen megegyezik
eredeti leírásával.
Ettingshausen (24. p. 9. Tab. 13. Fig. 13 14.) ugyancsak ismertetett
Bilinbl Pinus taedaeformis (U n g.) Heer fenytket, amelyeknek
tizenharmadik tábla 11. és 12. ábráján két
hossza 30 50 mm-ig terjed.
hármas fenytt ábrázolt, amelyek hossza 120 mm, s ezeket Pinus rigius
Ung. néven ismertette- Véleményem szerint ez a két utóbbi ábra megegyezik
és Heer ábráival és leírásával, s így érthetetlen,
miért nem sorolta az ábráin közölt fenytket a Pinus taedaeformis
(Ung) Heer-hez amikor nyilvánvaló, hogy a feltüntetett fenytk töredékesek. Staub (68.) felsorolás keretében Pinus sp.? néven csak annyit

ban

Unger

Unger

—

,

—

Unger

A

64

hogy „három tbl álló levélnyalábbal“ szerepelnek a
smaradványon. Ábrát ugyan nem adott, de minden valószínség szerint ezen háromts feny is a Piniis taedaeformis (U n g.)
H e e r fajhoz tartozik. Másik munkájában, Baranya megyébl írt le
és ábrázolt háromts fenyt (69. p. 28. Tab. 2. Fig. 1.), melyet a Pinus
taedaeformis (U n g.) Heer fajhoz sorol. Hazánk területérl még Rásky

közölt zárójelben,

fenytk

az

(58. p. 523.

Tab.

21.

Fig. 1

—

2.)

írt le a

csillaghegyi flórából e fajhoz tartozó

fenytket. Kráusel (46. p. 20. Tab. 3. Fig. 4.) alapos feldolgozás tárgvává tette a Pinus fajokat. Munkáját nagyban elsegítette a híres MainzKastel-i harmadidszaki flóráról begyjtött igen szép és nagyszámú
fenyt- és ienymagmaradvány. A hármas tkbl hat darabot talált,
amelyek hossza 70 mm körül van. Ez a hosszúság kb. megegyezik az egri
töredékes példányokon mért hosszúsággal. Ma Észak-Amerika délkeleti
partjain

—

Florida, Georgia, Dél-Karoíina, Kelet-Texas, Oklahoma, Dél-

nyugat-Tennese

és

leginkább a kihalt

Kuba vidékén él Pinus
háromts fenyk.
Pinus

sp.

taeda L. fajjal egyeztethetk

(seme n)

A

gyjtés folyamán sajnos, csak egyetlen fenyömag került el, mely
az összehasonlítások alapján kétségtelenül a Pinus génuszba sorolható.
Kráusel (46.), kinek 500 fenymag állt rendelkezésére, csoportokat áhított fel a meghatározások megkönnyítésére. Az egri fenymag hossza,
nagyság és alak
szárnnyal együtt 23 mm, szélessége pedig 6 mm.
szerint Kráusel negyedik csoportjába sorolható. Kráusel megjegyzi,
hogy ezen csoportba tartozó fenymagvak a Strobus szekció különböz
fajainak magjához hasonlók.

A

Pinus

sp. (c

on u s)

Az egri legfels-oligocén rétegekbl két ersen sérült és igen hiányos
fenytoboz középrésze került el, melynek hossza 50 mm, szélessége pedig

mm. A

tobozról a pikkelyek részben hiányoznak, úgyszintén a csúcs
tobozpikkelyek srn, tetcserép módjára álltak egyis.
más felett, ennél több a töredékes smaradványokon nem vehet ki.
toboz felszíne vizsgálat alapján leginkább a Pinus Strobus tobozához hasonló. Nem vastagodott, fedelékes tobozpikkelyekbl álló tobozra

18

és az alsó rész

A

A

gondolhatunk.

T axodiaceae.
Sequoia couttsiae

Heer.

oligoeén rétegeiben nagymennyiség Sequoia
legszebb toboz csúcsa hiányzik.
tobozzal összefüghosszú és 2
széles pikkelyes lenyomatú kocsánydarabka is megmaradt. Egy másik kzetdarabon öt toboz látható.
kotobozkák közül egyikcsánymaradványok biztosan nem mutathatók ki.
másik hosszirányban, némelyik pedig keresztmetszetben látszik a kzetharmadidszakban
darabon. Az utóbbi smaradvány átmérje 14 mm.
a Sequoia oly gyakran elkerül toboza annyira jellemz, hogy minden
kétség nélkül azonosíthatók az egri tobozok az irodalomban szterepl
hasonló termésekkel. Az smaradványokon jól látszanak a tobozok körben elhelyezked, fás szerkezet pikkelyei, amelyek a fosszilizáció következtében teljesen szétnyomódtak és így eredeti alakjuk pontosan nem
látható. Ezen kis smaradványok a gyengébb megtartás ellenére is a

Az agyagnyer fels

tobozt találtam.
gen egy 11

mm

A

A

mm

A

A

A

65

Heer

E fa;j a
Európában, továbbá a Spitzbergáktól GrönJandon, Alaskán keresztül Kaliforniáig és Japánig élt.
Ma él rokona, a Sequoia gigantea, csak Észak-Ameriikában, a Sierra
Nevada hegységben él.
Sequoia couttsiae

néven

harmadidszak folyamán igen

leírt

tobozokkal azonosíthatók.

elterjedt; így

Lauraceup.
Laurus grandifolia

E11h

.

A

gyjtés folyamán egy igen szép és jó megtartású levélmaradvány
került el, melynek ellenlenyomata is megvan. Sajnos, a levél csúcsa
és alapja hiányos.
levél hossza 160 mm, szélessége pedig 51 mm.
levél
alakja hosszúkás, a csúcs és alap felé elkeskenyed, épszél.
fár vastag és erteljes.
férbl kiinduló másodrend erek a férnél vékonyabbak, de igen jellegzetesek, nagyobb távolság van közöttük, gyenge ívben
felfelé hajlók.
férbl rövidebb, gyengébb oldalerek is indulnak ki,
amelyek a harmadrend erekhez hasonlók.
harmadrend erek igen
finomak és a másodrend ereket csaknem merleges irányban összekötik,
így finom érhálózatot alkotnak, amely a Lc/uncs-levelekre oly jellemz.
Ettingshausen (25. p. 304. Tab. 3. Fig. 23 23/a.) idézett munkájában írta le és ábrázolta elször a Laurus grandifolia fajt. Mindössze két
példány állt a leíráshoz rendelkezésére. Ettingshausen leírása megegyezik az egri lelettel. Az egri lelet valamivel jobb megtartású, mint
a r d t (18. p. 348.
Ettingshausen eredeti példányai voltak.
Tab. 39. Fig. 30.) munkájában szintén leírt és ábrázolt e fajhoz tartozó
smaradványt, a levél méreteit nem adta meg. Az ábra alapján pedig
kisebbnek látszik az egri levélnél. Engelhardt példányán az oldalmint az egri levélen. Ettingshausen
ere'k épp oly jól látszanak,
levélmaradványán az oldalerek csak gyengén kivehetk. Engelhardt
megjegyzi még, hogy levele ugyan mindenben a Lauraceaek jellemz
vonását viseli, de a feltn nagyság alapján mégis inkább Persea levélnek tartaná.
eyland (92. p. 75. Tab. 13. Fig. 3. 6. és Tab. 16. Fig. 7.)
a kreuzani flórából három levelet, az altenratJhiból két levélmaradványt
ismertetett, amely Ettingshausen és Engelhardt leleteivel felcl-nak szintén az a nézete, hogy az
megegyezést mutat.

A

A

A
A

A

A

—

Engelh

W

tn

Weylan

smaradványok valószínleg

a Persea vagy Ocotea génuszhoz tartozhatnak.
Mindenesetre, ha a további gyjtések folyamán elkerülnek oly levelek, melyeken mikroszkopikus vizsgálatokra alkalmas eredeti szervesanyagot is találunk, akkor a levegnyílások elhelyezkedése és szerkezete
pontosan eldönti ezen levélmaradványok rendszertani helyét.

Ju glandaceae.
Juglans ungeri
(Tab.

I.

Fig.

Heer.
6.)

Vizsgálatom tárgya több, meglehetsen jó megtartású levélmaradvány. Az egyik töredékes smaradvány hossza 170 mm, legnagyobb szélessége pedig 66 mm. A levél feltnen nagy, ovális alakú, amely a csúcs
felé fokozatosan, a váll felé valamivel gyorsabban keskenyedik e . A levéllemez csúcsa hiányzik. A lekereked levélalap sérült. A levél széle mindvégig ép. A levélalap sériiltsége ellenére kis asszimetriát mutat. A iér
ex-teijes, egyenes lefutású. A férbl váltakozva, gyengén ívelt oldalerek

66

—

A

erednek, melyek közül a levél mindkét oldalán 10 10 látható.
másodrend erek a levél széle felé egymásba kapcsolódnak, rendszerint úgy,
hogy még a levéllemez széle eltt elágaznak s ezen ágak anasztomizálnak
a szomszédos érbl (kiinduló ágakkal.
másodrend erek között a föérböl
kiinduló gyengébb oldalerek is láthatók, amelyek már nem jutnak el a
levél széléig.
másodrend ereket összeköt harmadrend erek csaknem
mindig merlegesen indulnak ki a másodrend erekbl és érhálózatot
képeznek.
Juglans ungeri
e e r levelet
e y 1 an d, a híres
kreuzaui feltárásból ismertetett. Egyetlen elég szép megtartású példányának ábrájával és leírásával megegyezik az egri lelet. A különbség csupán az, hogy
az egri levél valamivel nagyobb.
fosszilis leveleknél azonban az ilyen
csekély nagyságbeli eltérés nem dönt fontosságú.
e e r, akii a Juglans
ungeri levelet eredetileg leírta. (31. Tab. 155. Fig. 18.) kifejezést adott
annak a meggyzdésének
amelybe-z
eyland is csatlakozott
hogy ezen leveleknek más génuszba sorolása helyes volna, de a rossz megtartású anyag ennek eldöntésére nem alkalmas. Engelhardt kiváló
munkájában (18. p. 387. Tab. 42. Fig. 61.) szintén ismertetett röviden
Juglans ungeri levélmaradványt, s mai alakkörének képviseljeként a
Juglans regia L fajt említi. Engelhardt leírása és ábrája azonos az
egri levélmaradvánnyal. A Zsilvölgy harmadidszaki rétegeibl Staub
(70. p. 373. Tab. 41. Fig. 1—2.) ismertetett Cassia palaeospeciosa néven két
Fossilium Catalogusa (40. p. 54.) a
levéltöredéket, melyeket .T
Juglans ungeri Heer fajhoz sorol. Staub ugyanezen mvébeq (Tab.
töredéket is e fajhoz sorolt.
levél
27. Fig. 3.) egy bizonytalan

A

A

W

H

A

H

W

—

—

.

ongmans

—

—

Myricace a e.
Comptonia

s

p

A

Ezen nemzetségbl eddig egyetlen példány került el.
levél csúcsa
meglév levéltöredék hossza 55 mm, a fér erés alapja hiányzik.
teljesen kifejezett, a belle kiinduló o dalerek csupán helyenként és igen
fér jobb- és baloldalán elhelyezked szárny acskák
gyengén láthatók.
a fér alján átellenesen, feljebb pedig váltakozva állanak. Váltakozó
állású helyzetüket a csúcs felé mindvégig megtartják. Egy szárnya cska
szélessége 5 mm. Csúcsuk tompának látszik. Alsó szélükön egy, vagy két
bemetszés van, ami a lenyomat rossz megtartása miatt alig egy-két helyen
észlelhet. Az oldalerekbl csak annyi látszik, hogy két, esetleg három
egyenes lefutású ér tart a szárnyacskák csúcsa, illetve fogai felé-

A

.

A

Comptonia. fajokat az irodalomban Unger híres sotzkai mvében
(8. p. 169.
de ezekkel az egri lelet nem azonosítható. Bro w
Tab. 46. Fig. 11. és 14.) is ismertetett Comptonia hesperia Berry fajt,
amely az egri lelethez a legjobban hasonlít, de a rossz megtartás miatt
azzal sem azonosíthattam. Hollick alaszkai munkájában (36. Tab.
2- Fig. 1/b.) ábrázó] Comptonia cuspidata L e s q. fajt amely kissé hasonló
az egri Comptonia sp-hez, de leirást már nem adott róla. Tekmtettel arra.
hogy eddig csupán egyetlen ilyen példány került el, pontos meghatározást éppen a gyenge megtartás miatt nem eszközölhettem, de remény van
arra, hogy az egri igen gazdag harmadidszaki lelhelyrl a további gyjtések folyamán sikerül több példányra bukkannom, s altikor a faj közelebbrl meghatározható lesz
említett,

.
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F agaceae
Quercus platania
(Tab.

I.

Heer.

Fig.

8.)

A
A

E fajból egy levélmaradvány került el.
levél széle rossz megtartású, viszont az erezet egyes hiányoktól eltekintve, eléggé jól megmaradt.
levél csúcsa még látható, alapja hiányzik.
levél hossza 128 mm, szélessége pedig 41 mm.
gyenge megtaidás miatt a fogazat csak helyenként
látszik.
fér a csúcs felé egyenes kifutású, belle jobbra és balra 11 12
másodrend ér indul ki. Utóbbiak gyengén elreíveltek és minden valószínség szerint a levélfoigacskákban végzdnek.
másodrend ereket

A

A

A

—

A

egymásra merleges 'irányban gyenge harmadrend erek kötik össze a
tölgy fa jókra jellemzen
Az egri levélmaradvány rossz megtartása ellenére
hiszen éppen a
fogazat nem látszik, ami a meghatározás lényeges része
alákra és
erezetre nagyon hasonlít Weylan dnak (92. p. 55. Tab. 7. Fig. 2.) a

—

Heer-rl

Quercus platania

—

illetve

közölt ábrájához és így azzal azonosítható,

mindenképpen ebbe a formakörbe sorolható.

rokona a nyugatázsiai Quercus pontica K.
Quercus gigantum
(Tab. II. Fig.

Koch
E11h

fajból.

e

A

—

E

faj

ma él

faj.

.

2.)

Az agyagfeltárás
fényre

—

fels-oligocén rétegeibl két példány került naplevélmaradványolk ersen töredékesek.
töredékes

A

— mm

között változik. A lenyomatokon
a fér mentén 55 70
a levelek csúcsa és a levélalap h ányzik. A levelek mélyen osztottak, a
meglév darabokon hat, illetve négy, mintegy 30
hosszú levélkaréj
látható. A karéjok keskenyek, hegyes csúcsban futnak ki és széles öböl
választja el ket. Az smaradványok ion, több levélkaréjon ers szegély
látszik, és így feltételezhet, hogy mindegyiken megvolt. A’ karéjeik szélessége alapjukon 5 12
között váltakozik. A levéllemez közepén
húzódó fér erteljes. A karéjokba kiinduló két-két másodrend ér a
távolságban egymással egyesül. Az egyesült oldalér
fértli kb. 6
egyenesen fut a karéjek csúcsába és a férrel jellemz ötszöget zár be.
A levéllemez azon szakaszáról, ahol a karéjok közötti öblök állnak, szintén
indulnak ki oldalerek, ezek a levél széle eltt egyesülnek. A harmadrend
erek mindenütt összekötik a másodrend ereket és a levél felületén
leveleik hossza

mm

—

mm

mm

sr

hálózatot alkotnak-

..

Ulmaceae.
Ulmus longifolia Ung.

^

(Tab.

II.

Fig.

4.)

el a gyjtés folyamán, amelya lenyomat, mind pedig az ellcoalenyomnt megvan. A levéllenyomat fels része maradt meg, az alsó teljesen hiányzik. A meglév
rész legnagyobb szélessége 32 mm, mely szélességtl felfelé a fokozatosan
keskenyed levélalak ersen kihegyezett csúcsban végzdik. A levél széle
lrészelt. A frészfogak kissé elre irányulnak és majdnem mindegyik
az Ulmusokra. jeilemz módon a kis oldalfogacskával kétszeresen frészelt.
A fér egyenes irányban halad a csúcs felé. A férbl váltakozva és
Egy

jó megtartású levéltöredék került

bl mind

5*
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srn

indulnak ki a gyengén ívelt oldal erek-, melyek mindegyike egy
nagy frészfog csúcsában végzdik. A másodrend ereken kívül jól láthatók a harmadrend erek, melyek egymást összekötik.
anasztoni-

Srn

zálnak és a levél felületét behálózzák.
Az smaradvány az Unger mvében közölt Ulmus longifolia
(84. Tab. 26. Fig. 5.) ábrával egyezik. Hasonlóan G o e p p e r t (29. Tab.
13. Fig. 1—3.) ábráival is,
amelyeket sckosnitzi maradványokról közölt
azzal a különbséggel, hogy az egri töredék teljes épségében, valamivel
nagyobb lévé] lehetett. Kráusel (45.) munkájában az ötödik és hatodik, majd a hetedik és nyolcadik táblán közölt
Ulmus longifolia U n g.
ábrák szintén megegyeznek az egri töredékkel. G o t h a n és S a p p e r
negyedik táblájukon közöltek egy Ulmus longifolia üng. fajt,
(30.)
amelynek fels része hiányzik. Így csak az erezet és fogazat alapján
tudom a hasonlóságot megállapítani. Weyland is ismertetett (92. Tab.
Fig. 1.) munkájában egy Ulmus longifolia Ung. maradványt, amely
szintén kétszeresen frészelt szél, hasonló erezet és a levéllemez alakja
keskeny. így az egri smaradvánnyal azonosítható. Az egri alsó riolittufából majdnem teljesen ép, jó megtartású levelet ismertetett Udvarházi (83. p. 140.), amelyet az Ulmus génuszhoz tartozónak vél. Udvarház! a maradványról igen gyenge leírást adott, ábrát nem közölt, így
róla véleményt mondani nem tudok.
Az Ulmus longifolia Ung. faj az Ulmus americana Willd és az
Ulmus alata
x. fajokkal hozható közeli rokonságba-

8.

Midi

Lég u mins a e.
Leguminocarpon

Dotz

1

Goeppert.

e r 1938-ban (13. p. 40.) létesíti a hüvelyes termések részére a
nevet, mint új gyüjtgénuszt. Az új génuszba három
génusz felállításakor figyelmét elkerülte azon körülmény,
1855-ben (29. p. 40.) ugyanilyen gyjtnév alatt csak

Leguminocarpum
fajt

sorol.

hogy már

A

Goeppert

—

Leguminocarpon

—

ugyanolyan gyüjtgénuszt
melyhez hasonlót már Bowerbank generikusan közelebbrl meg nem határozható hüvelyesmagvakra
(Leguminosites. 6. p. 124.) alapított. Goeppert négy xij fajt sorolt fel
görögös

szóképzéssel

áhított fel azokra a hüvelyes termésekre,

az általa létesített génuszba.
fentiek alapján a nomenklatúra! szabályok szerint a prioritás a
G o e p p e r t-féle Leguminocarpon nevet illeti mee Ezek szerint az irodalomban szena-pl generikusan meg nem állapítható összes hüvelyes
terméseket a Goeppert
Leguminocarpon
által 1855-ben telesített
génuszba kell sorolni,
természetesen a fajnevük megtartásával
mindaddig, míg olyan smaradványok nem kerülnek el, amelyeket fajra
meg lehet határozni.
magyarországi harmadidszakból aránylag igen
nagy számmal kerültek el ilyen termések és éppen az egri elfordulások
alapján magam is azon elhatározásra jutottam, hogy egy késbbi munkámban monografikusán feldolgozom a Leguminosa- terméseket.

A

1

.

—

—

A

Leguminocarpon

regeli

(H

e e r)

Az

agyagfeltárás rétegeibl három hüvely termés került el, amelyek
tartoznak. Teljesen ép csak egy van közöttük, a másik kett
hosszú és 10
töredékes, csúcsán hiányos. Az ép példány kb. 60
széles. A másik hüvelybl egy 60 mrn-es nagyságú darab maradt meg,
hosszú és 10
szélessége 10 mm.
harmadik töredékes példány 50

e fajhoz

A

mm
mm

mm
mm

f>9

/
széles. A kocsány lü milliméteres hosszúságban maradt meg. A terméshüvely mindkét széle gyengén hullámos lefutású itt-ott mélyebb befüzdésekkel. A magvak szorosan egymás mellett helyezkedhettek el, amit a
domborulatok bizonyítanak- A magvak kereknek látszanak és a terméshüvely szélességét teljesen kitöltik. Az ép hüvelyben hat magot tételezhetünk fel. A töredékes példányok egyikében szintén hat, a másikban
pedig öt magot figyelhetünk meg. Az irodalomban leginkább Unger

ábrái

(87.

Tab.

4.

Fig. 11

—

13.)

állanak legközelebb az smaradványokhoz-

Nagyságban, a terméshüvely széleinek hullámos lefutásában, a 'magvak
elhelyezkedésében és a befzdések méretében azzal teljesen megegyeznek.
Heer (31. Tab. 132.) ugyancsak közöl az egri terméshez hasonló terméshüvelyeket, melyek minden tekintetben azonosaknak látszanak az
egri maradványokkal. Természetesen idetartozik a Dotzler által ábrázolt (13. Tab. 5. Fig. 7.) Leguminocarpon regeli (Heer) is, amelyet Heer

Robin

i a regeli néven.
ismertetett Legumincsa termés legközelebbi rokonául a
Rszak-Amerika déli részein él Robinia hispicla L. fajt említik.

ismertetett

A

fent

Leguminocarpon egerense
(Tab.

I.

Fig.

ma

n. sp-

3.)

—

Legumen 115 mm longum et 7 8 mm latum, anguste linacutum basin versus in longo tractu angustatum, anguste
marginatum et marginibus ambis debiliter undulatum. Seminibus in
numero 8 — 10, in specimine une valde awicinatis, altere 1 2 mm distant.ibus, secus longitudinem leguminis parum elongatis, rotundato oblongis.
Diagnosis:

eare, apice

—

—

A

termés hossza 115 mm, szélessége 7 8 mm, tehát igen keskeny és
hüvely. A terméshüvely a csiicsán hegyes szögben fut ki, a
kocsány felé hosszabb darabon elkeskenyedik. Mindkét széle gyengén hullámos lefutású, igen vékonyan szegélyezett. Ez különösen a magvak közti
állanak egymás mellett
részen látszik jól. Az egyiknél a magvak
távolés egymást csaknem érintik, a másiknál a magvak között 1 2
ság látszik. A terméshüvelyen 8 10 magnak a lenyomatát lehet megszámlálni. A magvak a hüvely hosszában kissé megnyúltak, rövid, lekerekített téglalapalakúak. A hüvely a magvak közepe felett kissé kiemelkedbb és a középrészen 'gyengén látszó erek futnak össze. A hosszanti
erezet a kocsány felli részen látszik jobban. Az els mag felületén az
hálózatot alkotnak. Innen tovább a mag
erek anasztomizálnak és
közti részen ismét párhuzamosan futnak. Az érhálózat a terméshüvely
hosszú

srn

—

— mm

sr

csúcsi részén már nem vehet ki ilyen pontosanE fajból csupán két példányt sikerült megvizsgálnom. Az egyiknek a
vége hiányos (hossza 112 mm, szélessége 7 mm).
termések f'eltnTiossza
és aránytalan keskenysége annyira eltér mind az irodalomban közölt
hüvelytermésektl, mind pedig az agyagfeltárás legfels-oligocén rétegedben talált többi hüvelyterméstl, hogy szükségesnek látszott új fajként

A

‘

leírnom.

Leguminocarpon legányii
(Tab.

I.

Fig.

n. sp.

7.)

— mm

Diagnosis: Fragmenta leguminum 8 nóta, 82 97
longa, latissima,
14—16
lata, utrinque parum undulata (constrictiones profundiores
non observatae), apice rotundata et breviter cuspidata; basin versus
angustato-elongata. Pedirnculi desunt. Semina oblonga nec ovalia, fere

mm

70

—

atit udj'iie seminum distantia, iu íragmentis majoribus in numero 4
5.
In periearpio nervatio dense transversali-reticulata conspicua.
A terméshüvely mérhet hosszúságú 82 97 mm, szélessége pedig
14—16
között ingadozik. A hüvely mindkét széle gyengén hullámos
lefutású. Mélyebb beízdések nem láthatók. A‘ hüvely vége lekerekített
és rövid csúcsban kihegyezett, a terméskocsány felli kissé elkeskenyed
oldal valamivel megnyúltabb. A terméskocsánynak egyik példányon sincs
állnak a hüvelyben, inkább hosszúkányoma- A magvak kevésbbé
sak, illetve téglaalakúak, mint oválisak. Közöttük itt-ott majdnem olyan
távolság van, mint a mag szélessége. A megszámlálható magok száma a
hosszabb hüvelyekben 4—5. A terméshüvely lenyomatán keresztirányban
érhálózat látszik. Az erek egymással gyakran anasztomihálózatos
]

—

mm

srn

sr

sálnak.

E

fajból

Az egyetemi gyjtésbl kett.

nyolc példány került el.

L e g á n y i régi gyjtésébl négy
lév anyagból két példány képezte

M. N. M. PB. gyjteményében

és a

feldolgozásom anyagát.

Az smarad-

ványok közül három csaknem teljesen ép. Nézetem és megfigyelésem szerint ezek mind ehhez a formakörhöz tartoznak.
Ettingshausen Magyarország tokaji flórájából ismertetett egy
hasonló termést (20. Tab. 4. Fig. 9.). A közölt eeruzarajz ersen vázlatszer és a magvak lenvcmatána'ic he yén kívül semmi sem figyelhet meg.
Ezt a maradványt Mimosites palaeogea Ung. név alatt ismertette.
U ngernek eredeti leírása alapján azonosítani nem tudtam, mert Ungernek e mve nem állt rendelkezésemre. Hasonló termést találtam
Bowerbank munkájában (6. Tab. 17. Fig. 42-) Mimosites broivniana
név alatt, de az ersen idealizált rajz alapján nem azonosíthattam sem
Ettingshausen példányával, sem az egri leletekkel. Megjegyzem még
'azt, hogy Bowerbank ezen termése az eocénbl származik, tehát már
a nagy földtani korkülönbség is kétségessé teszi a két faj azonosíthatóságát. Miczynski radácsi munkájában Magyarországról igen röviden
két hüvelyes termést. (Acacia micróphylla U n g. és Acacia parschlugiana Ung.). Ezeket az egri fajjal csak az aránylag jó ábrák alapján
E lelhely snövényeinek meghatárolehetett egy formakörbe sorolni.
zását Staub még ugyanezen évben helyesbítette. Nem értett egyet
Miczynsk' ivei az Acacia- fajok leírásában.
Az egri smaradványokat Legányi Feren c-rl nevezem el, aki
Magyarországon évtizedek óta az snövénytani) maradványok egyik leg-

leírt

kitnbb gyjtje.
Leguminocarpon rectissimum
(Tab-

I.

Fig.

n. sp.

1.)

mm

mm

Diagnosis: Legumen intactum 70
longum, 9
latum, apice
obtusum, basim versus angustatum. Pedunculus deest. Semina dense collocata in numero 9, parum rhomboidea parum transverse dilatata. Margó
leguminis angustus séd conspicuus, rectissimus (non sicut in Leguminocarpo regeli (Heer) et Leguminocarpo legányii n. sp. undulatus). Nervatio in periearpio non conspicua.
termésA teljesen ép maradvány /ü
hosszú és 9
széles.
hüvely csúcsa tompa. A terméskocsány felli része folyamatosan elkeskenyedik. A terméskocsányból semmi sem maradt meg. A magvak
magegymás mellett állnak. A hüvelyben kilenc mag számlálható meg.
vak alakja kissé rhomboid-négyzet, de inkább harántirányban kiszé esedett.
terméshüvely szegélye ellentétben a Leguminocarpon regeli
(Heer) és a széles formájú Leguminocarpon legányii- fajjal teljesen egyenes. A hüvelylenyomaton erezetnek nyoma sem látható.

mm

mm

A

A

A

srn

Ez a hüvelytermés a többi Leguminosa terméstl ersen eltér. Nem
egyeztethet össze sem a Leguminocarpon regeli (Heer) fajjal, sem az
Az irodalomban ismertetett termések
egri többi hüvely termésékkel.
mindegyikétl eltér hüvelye szegélyének teljesen egyenes voltával.

Aceraceae.
Acer trilobatum (S
(Tab.

II.

Fig.

t

1.

b g

.)

A.

B

r.

és 5/b.)

Az egri harmadidszaki rétegeknek leggyakoribb smaradványai
közé tartoznak e faj levelei. A rétegekbl igen sok Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levél, 'illetve levéltöredék került el. Közülük több töredékes egy pedig csaknem teljesen ép. A levélnyél csak két példányon
látszik. Az ujjasán erezett háromlkaréjú leveleken a fkaréj hosszabb és
erteljesebb. Az oldalkaréjok rövidiebbek és hosszú, karcsú csúcsban végzdnek. A fkaréj két oldalán és az oldalkaréjok küls oldalán még kisebb
karéjok is látszanak. A fogazat egyenltlen, kisebb-nagyobb fogak váltogatják egymást, épszél karéjú nincs közöttük. A karéjok közti bevágás
nem mély- A levélalapról három erteljes ér indul ki, amelyek közül a
középs a levél csúcsáig fk. A férnek fels részébl kiinduló másodrend erek mereven, nem pedig ívelten futnak a levél széle felé és ott
egy-egy fogban végzdnek. A két ers oldalér az oldalkaréjok csúcsában
végzdik. Egyik-másik példányon a két oldalér alapjától ívelten hajló,
gyengén látható erek indulnak a levél válla mentén. A férbl még o yan
erek is indulnak ki, amelyek az öblök irányában futnak, ott elágaznak és
a többi oldalérrel anasztomlzálnak. Ezenkívül harmad- és negyedrend
erezet hálózza be az egész levelet. Ezek az egész levél felületét apró kis

mezkre

—

A fér és az elsrend oldalerek által bezárt szög 20 40°
ebbl következik, hogy az oldalkaréjok a fkaréjhoz közel
attól el nem hajlók. Egy levéltöredék alapjából 45 mm hosszú

osztják.

között van,

állanak és
levélnyél indul ki.

Egy másik kis levélalap töredéket is találtam, melyen
hosszií. levélnyél és a jellemz három fár kiindulása jól látható.
a 12
levélalap és a juharfajokra annyira jellemz három fér alapján minden valószínség szerint e töredékek is az Acer trilobatum (S t b g.) A. B r.
fajhoz tartoznak.
munkájában leírt és ábrázolt Acer
(16. Tab. 20.)
trilobatum (S t b g.) A. B r. levelek a gyjtött smaradványokkal mind
váll, mind fogazat és az erezet kialakulása tekintetében is egyeznek.
másik munkájában (15. p. 364. Tab. 18. Fig. 8 10.) közölt
nyolcadik ábra egyezik az egri példánnyal.
(84. Tab. 41. Fig.
1
Acer trilobatum ábrái teljes mértékben azonosíthatók azi egri
8.)

A

mm

Engelhardt

Engelhardt

—

Unger

—

smaradványokkal, amelyek közül a kisebbik példány Unger második
ábrájával egyezik. A M. N. M. P. B. gyjteményében lév egri példányok
hasonlóan teljes megegyezést mutatnak az Unger leírásában szerepl
hatodik ábrával- Unger Szántó környékérl is közölt Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levelet, mely lényegesebb eltérést nem mutat a jellegzetes Acer trilobatum levelektl. Ettingshausen (24. Tab- 44.) híres
bilini munkájában ábrázolt Acer trilobatum levelek az egri leletekkel szintén összeegyeztethetk. Heer (31. Tab. 115. Fig. 1.) ábrája is hasonló
a M. N. M. P. B. gyjteményébl származó kis juharlevélhez, amelyen
jól láthatók a mereven felszálló oldalkaréjok, az erezet és a fogazat.
A Goeppert (29. Tab. 23. Fig. 4.) munkájában közölt juharlevél a mereven felszálló erezet és kiliegyesed levélkaréjok alapján minden valóházi (83).
színség szerint az Acer trilobatum fajhoz tartozik.

Udvar
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aki Eger környékének snövényeivel foglalkozott dolgozatában epilíti
az Acer trilobatum- hoz tartozó leveleket. Ezekrl ábrát nem közölt s így
közelebbi összehasonlítást végezni nem tudtam. Az smaradványok, leírás
alapján az ismertetett egri levélmaradványokkal egyeznek. Staub a
zsilvö’gyi munkájában (70.) részletesen foglalkozott az Acer trilobatum
fajjal, de a gyenge ábrák alapján az egri kletekkel nem hasonlíthattam
össze. K r á u s e 1 is közölt e fajhoz tartozó leveleket (46. Tab. 11. Fig. 7.)
és szövegközti ábrát is adott. Leírása és ábrája megegyezik az egri agyagfeltárás rétegeibl elkerült levélmaradványokkal. Brown munkáját an
(8. Tab. 58. fig. 13.) közöl egy ábrát, melyen a mereven felszálló oldalkaréjok és az erezet mutatnak némi hasonlóságot az Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. fajhoz. A H o 1 1 i c k (36. Tab. 76. Fig. 2.) mvében leírt
és ábrázolt Acer trilobatum prcductum (A. B r.) Heer levéltöredék is
némi hasonlóságot mutat az egri smaradványokkal, de töredékes volta
miatt azonosítani nem lehetett.

Acer trilobatum

A

(S

t

b

g.)

A.

B r.

(fructus).

gyjtés folyamán egy igen

jó magatartáséi és szép terméslenyomaféltermés a termésszárnnyal együtt 20
hosszú,
legszélesebb részén a szárny 7 mim széles, az egész tehát majdnem háromszor olyan hosszú, mint legnagyobb szélessége. Az ovális alakú magház
csak egy mm-rel szélesebb, mint a termésszámy hozzácsatlakozó része.
termésszárny egyenes, majd csúcsa felé ersen legömbölyöd hátú.
Az alsó oldalán, a makkoeska felé homorúan keskeny ed'iik.
termésszárnyat
behálózó erezet a termésszárny hátával párhuzamosan
indul, majd széles ívben elhajlik a szárny széle felé. Közben többszörösen
anasztomizál. Az erezet a termésfal felületén is végighalad. Az eddigi
egybehangzó vélemények alapján ezen termés az atlanti Észak- Amerikában él Acer rubrum és Acer saccharinum L. termésével mutat rokon-

mm

A

tot sikerült találni.

A

A

srn

ságot.

Weyland

(93.

p.

—

107

108.)

a

rajnai,

harmadidszakról

munkájában a juharterméseket négy csoportba

sorolja:

A

írt

alak,

kitn

nagyság

feljebb ismertetett termés az
erezet alapján.
beosztása szerint
a harmadik csoportba tartozik, azzal a különbséggel, hogy
a termés hátát ebben a csoportban homorúnak jelzi, az egri termésmaradvány háta viszont egyenes. Ugyanakkor hangoztatja, hogy nagyon
nehéz az egyes csoportokat elhatárolni, mert a termésszárnyak nagysága
és alakja mindig ersen változó. Krausel (46. p. 72 77.) is részletesen
által felállított négy
tárgyalta Mainz-kasteli munkájában a
csoportot. Heer (31. p. 859. Tab. 112. Fig. 1 16.) svájci munkájában szintén
részletesen tárgyalta a juharterméseket. Terméseinek bármelyikével is
nehezen azonosítható az egri termésmaradvány. Udvarházi (83.), aki az'
egri alsó riolittufa növénymaradványainak feldolgozásakor talált juharfajhoz tartozó leveleket, termésrl nem tett említést. Jablonszky (39.
p. 260. Tab. 10. Fig. 3.) ipolytarnóci flóra feldolgozásában ismertetett
Acer trilobatum tennése nagyságra és alakra annyira eltér az egritl,
hogy azzal semmiképpen sem azonosítható. S t a u b (70. p. 532.) egyik
munkájában összefoglaló leírást adott az Acer trilobatum A. B r. faj termésérl az irodalmi adatok és ábrázolások alapján. Leírás alapján az egri
juhartermés az Acer trilobatum A. B r. fajhoz sorolható. Kásky dolgozatában (57. Fig. 7.) ábrázolt Acer sp. terméssel nagy hasonlóságot mutat
az egri termésmaradvány. Ettingshausen bilini mvében (24. p.
18—19. Tab. 44. Fig. 2.) közöl egy Acer trilobatum A. B r. termést, amely
és

Weyland

Weyland

—

—

alaktanilag teljesen egyezik az egri agyagfeltárás rétegeiben talált ter-

mésmaradvánnyal.
P a x az Acer trilobatum A. B r. fajt a Palaeorubra szekcióba
sorolta, amely a harmadidöszak folyamán igen nagy elterjedésben élt
és csaknem egész Európát lakta, Grönlandtól Szászországon, Csehországon

A

Pa 1ae or u b ra
és Olaszországon keresztül egészen Görögországig.
csoport számos faja már a miocén folyamán kihalt Európából. Csupán
az Acer trilobatum A. B r. faj az, amely a pliocén végéig, a negyedidmai .,Rubra“
szakban bekövetkezett eljegesedésekig maradt életben.
szekció már csak atlanti Észak- Amerika tájain: Üj-Fundlandtól Floridáig, északnyugaton pedig Winnipeg, Dakota és Nebraska vidékein él

A

néhány

fajjal.

Acer crenatifolium

E 1 1 h.

E fajból csupán egyetlen kis levél került el a gyjtés folyamán, az
töredékes.
levél fkaréja jórészen hiányzik és így nem mérhet.
levéllemez szélessége 35 mm.
juharfajokra annyira jel
levélnyél itt jól látható, meglév része 3 cm.
levél alapjából három erteljesebb ér indul a közép- és két oldalkaréi y csúcsa felé. Két gyengébben
kivehet pedig az alsó karéjok felé irányul.
férbl kiinduló másodrend erek nem olyan mereven haladnak a levél széle felé, mint az Acer
trilobatum faj levelén lláttuk, hanem ívesen elre hajlottak.
harmadrend és a negyedrend erezet itt is egymással összefügg és a levél
felületét apró kis mezcskélkre osztjakis töredékes levélkén a gyengém szívalakú levélalap közelében még
két kisebb levélkaréjt láthatunk, tehát nem háromkaréjú, mint az Acer
trilobatum faj levelei.
levél fogazata egyenltlen és inkább a nagyobb

A

is

A

A

emz

A

A

A

A

A

fogak uralkodnak. Mindezen különbségek alapján az Acer trilobatum
A B r. fajjal azonosítani nem lehetett. A e n z e 1 mvében (48. Tab. 5Fig- 35. p. 100.) Acer crenatifoliumnak leírt smaradvánnyal nagy hasonlóságot mutat. Menzel a leírásban az oldalkaréjok elkeskenycdését említi.
Sajnos, az egri példányon mindkét oldalkaréj csúcsa hiányzik és ezt az
elkeskenyedést nem figyelhetjük meg. Ennek ellenére a levélalap gyenge
szívalakií kialakulása és az erezet alapján leírt smaradványt az Acer
crenatifolium E 1 1 h. -fajjal azonosítottam. Weiland munkájában ábrázolt (92. Tab. 17. Fig. 1.) egy Acer crenatifolium Etth. levelet. E levél
gyengén szívesvállával és erezetével egyezik az egri töredéses juhar-

M

levéllel.

Tanulmányaim alapján e fajt a P a x-féle Palaeospicata szekcióba
sorolhatjuk. Ez a szekció csak kevés típussal élte túl a harmadidszakot.
Az Acer crenatifolium az oligocén folyamán Grönlandtól Izlandon keresztül a Kajna-medencéig terjedt.
miocénben pedig egész Közép-Európára
kiterjedt, de a pliocén folyamán már csak Dél-Franciaország teriilelén
találjuk meg. Ma él rokona az Acer pseudoplatanus L., amely az északi

A

mérsékelt öv területén, de különösen a középeurópai hegyvidékeken

Acer integriiobum

We

él.

b.

A gyjtés folyamán e fajból hét példányt találtam. Közöttük teljesen
ép egy sem volt. Minden levél háromkaréjú és az erteljesen felfelé irányuló három ér mellett a levélalapból jobbra és balra kiinduló egy-egy
további is a jellemz. Ez a két alsó ér egy-egy erteljesebb fogazatban
végzdik anélkül, hogy ezzel egy külön karéjt alkotna. A levelek erezete
teljesen egyezik a többi juharlevél erezetével, azzal a különbséggel, hogy
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másodrend erek nem irányulnak mereven a levél
széle felé, hanem elbb gyenge ívben hajolnak, és csak azután futnak a
levél széle irányába.
levél szélén apróbb és nagyobb fogak váltakoznak.
Jellemz még a levélmaradványokra a levélváll kissé szíves kialakulása,
ellentétben az Acer trilobatum-íajjaA, ahol ezt nem találtam.
levelek
a föérbl kiinduló

A

A

nagysága különböz, sajnos, pontos méretet egyikrl sem tudok adni,
mert vagy a fkaréj vagy a levélalap hiányzik. Egyik levél, a fér mentén
teljesen elhajlik s így pontosan mérni sem lehet. Az egri) agyagfeltárás
rétegeibl elkerült juharlevelek legnagyobb példánya is e fajhoz tartozik. E nagy példányból csak a levélközép maradt meg, a levélalapon
a két alsó, e fajra jellemz érpár megvan.

Az

W eyland

szépen ábrázolta e faj leveleit (92. Tab.
szívalakú válla és az erezet egyezik' az egri
leletekével, különösen a harmadik ábráján, ahol a fér fels részébl
kiinduló másodrend ereknek az ívben hajlottsága látható. Az oldalkaréjok az egri példányokon kezdetben szélesebbek és csak hirtelen
hegyesednek ki, szintén nagy hasonlatosságot mutatnak a
eyland
által ábrázolt smaradványokkal. Bár az Acer integrilobum nagy hasonlatosságot mutat az Acer trilobatum, fajjal mégis arra a meggyzdésre
jutott Weyl and, hogy elválassza az Acer trilobatum levelektl. Vizsgálatait igen nagyszámú juharlevélen végezte.
Pax e fajt a Palaeocampestria szekcióba sorolja- Acer integrilobum
faj már az angliai eocénbl is ismeretes. Felterjedését az oligocén és a
18.

'irodalomban

Fig. 1

—

3-).

A

leveleik kissé

W

miocén idszakban érte

el.

R ha m

n a c e ae.

Rhamnus warthae Her r.
(Tab. II. Fig-

6.)

A gyjtés folyamán e fajból több töredékes levél került napfényre.
Közöttük három keskenyebb és lándzsás alakú, a negyedik levélmaradványnak kissé szélesebb a levéllemeze, az ötödik levéllenyomat pedig
sokkal nagyobb a többinél. Ennek hossza 145 mm, szélessége pedig 50 mm.
A töredékes levelek hossza 65—80 mm között váltakozik, szélességük
pedig 23 44 mm-ig terjed. A levelek szélén egymástól aránylag távol
álló, apró, hegyes, felfelé irányuló fogak láthatók. Egyes helyeken, ahol az

—

smaradványok

jobb megtartó súak, ott szépen látszanak a fogacskák. így
a legnagyobb példány levelének bal szélén. Sajnos, a többi smaradványon
éppen a levelek széle sérült ersen s így kevés helyen Játszik pontosan a
ibgacska. A’ levelek csúcsa és alapja majdnem minden példányon hiányzik, kivéve egyet, amelyen a levélalap aránylag jól kivehet. A fér egyenesirányú. Belle váltakozva indulnak kii a másodrend erek és ers ívben
magasan felfelé irányulnak. Mieltt a levél szélét elérnék, az elttük futó
alkotva, a levél szélét kitöltötték.
érrel egyesülnek, miután kis íveket
Ezekbl a kis ívekbl egyenesen a fogacskákba induló erek is futnak.
másodrend erek a levél fels részében ersebb ívet írnak le, mint a
másodrend ereket összeköt harmadrend erek hálólevél alapján.
zatot alkotnak, egymással többször anasztomizálnak és így a levél felületét apró kis mezkre osztják fel.
Az irodalomban több helyen írtak le Rhamnus fajokat, de ezek az
e e r (33. p- 23. Tab. 5.
egri agyagfeltárás leleteivel nem azonosíthatók.
Fig. 2—3. és Tab. 6. Fig. 3 5.) a fels-oligocén korú zsilvölgyi flórából
ismertetett és ábrázolt leveleket Rhamnus warthae név alatt. Az egri
leletek mind a levél alakja és fogazata, mind pedig az erezet alapján

A

A

—

H

mértékben megegyezést mutatnak a leírt és ábrázolt fajjal. Magyarugyancsak a zsilvölgyi rétegekbl ismertetett és ábrázolt
Staub két levelet Rhamnus warthae Heer néven (70. Tab. 38. Fig. 1 2.),
amelyek még jobb magatartásiaknak látszanak, mint az eredeti leírás pélteljes

országon

—

dányai Staub ábrái alapján is teljes a faji egyiivétartozás,
dányai és az ismertetett egri levélmaradványok között.

Heer

pél-

Palama e.
Sabal

sp.

Két igen kis levéltöredék került el Egerbl, melyek a Sabal génuszhoz tartoznak. A legyezpálmaleveleknek csak középs része maradt meg.
A levél gerince kissé rövid, tompa háromszög és a levélnyél nem tüskés.
Az egyik Legény i gyjteményébe! származó smaradvány 14
széles és 50
hosszú és 14
hosszú levélnyelet, rövid (6
széles)
levélgerincet és
összefügg levélszelet közepét mutatja.
a 19 sugarú
A másik, saját gyjtés még kisebb levélgerincmaradvány, amelybl
rossz megtartás mellett csak 10
széles levélnyéldarab,
hosszú és 3
hosszú), csúcsán
3
széles, de aránylag magasabbra húzódó (6
lekerekített rachis és 20 sugárból álló összefügg levélszelet (nyilván nem
az összes) középrésze látható. A rachis alakja ezen leveleknél a lemez fels
oldalát mutatja, mivel a rachis tompán legömbölyödött és nem húzódik
keskenyen felfelé, mint a lemez alsó oldalán. Az smaradványok egészén
fiatal
Sabal- levél középs részérl származhatnak. Az agvagfeltárás
ugyanezen rétegeibl ismertetett Andreánszky (1. p. 36. Tab. 3.) egy
pálmalevelet Sabalites sp. (TI. Tab. Fig. 2.) néven, amelyrl a következket
írja: „höchstwahrscheinliioh das Blatt von Tuzsonia hungarica“.

mm

mm

mm

Réteg tani

mm

mm

és

mm

mm

mm

snövény földrajzi következtetések.

Az agyagfeltárás iéés-oligocén rétegeibl nagyszámú (700 — 800)
snövénymaradvány került el. A meghatározott anyag csak kis része
a szép és nagy egri flórának. Az eddig feldolgozott anyag nem eléig arra,
hogy megközelítleg

is

Annyi már

képet rajzolhassunk ennek az idszaknak
h megállapítható,
hogy Eger környékén a

teljes

felsoligocén éghajlata és az akkor élt növényzet összetétele eltérít! a mai európai éghajlattól és ennek növényvilágától. Az smaradványok teljes fe dolgozása értékes snövényföldrajzi, különösen séghajlati megállapításokat fog eredményezni.
Az oligocén idszak végén Eger környékén egy, a tengertl nem meszsze fekv kevert erdséget képzelhetünk el örökzöld és lombhullató lombos
fákktal és fenykkel. Mint örökzöld lombosfák, illetve cserjék, a Laurus
a Cinnamomum, Myrica és a Quercus gigantum szerepeltek, mindenesetre
még ennél jóval több
fanemmel. Lombkullatóík az Acer.
Juglans, Quercus, Ulmus, Rhamnus stb. fajok.
fenyket a Pinus. Glttplostrubus és Sequoia génuszok képviselték. Meglehetsen tarkította ezt az
egyébként is változatos képet a magasabb hmérsékletet igényl pálmák
jelenléte.
pálmák Drude (9. p. 94 106.) szerinti északi elterjedési határvonala kb. olyan izotermával esik egybe, ahol az évi átlaghmérséklet
16° C, a leghidegebb hónap hmérséklete pedig nem alacsonyabb 8° C-nál.
Ezt az alacsonyabb hmérsékletet azok a Leguminosa-fajok, amelyeknek
csak termései és levelei (Cassia) ismeretesek e területrl, meg az egyes
páfrányfélék (Lastraea, Trichomanes stb.), és a felsorolt örökzöld fajok
flórájáról-

is

1

más

A

még

jól

trték.

A

—

Az egri fels-oligocén flóra összetételében, hasonlóan egyéb harmadidszaki ilórák összetételéhez, a mai keletázsiai és a monszum területek,
valamint Észak-Amerika atlantikus partjain él szubtrópikus flóraelemek
uralkodnak.
A harmadidszak közepén Európa legnagyobb részében így hazánkban is
a jelenleginél jóval magasabb hmérséklet uralkodott. A felsoligocénben, Eger környékén melegebb, csapadékos és hvösebb, enyhe
idszakok váltakoztak. Ezért volt a terület is megfelel a pálmák

—

—

elterjedésére.

Az

egri

fels-oligocén

többi

flóraelemeibl viszont

arra

elz

idszak melegebb éghajlatát viszonylag
hvösebb váltotta fel. Ez a változás szép összhangban van az egyéb földtani megállapításokkal, amelyek szerint Közép-Európában az oligoeén
és miocén közti határid a fokozódó lehlés kezdetét jelzi.

következhetünk, hogy az

nagiJiajiBH:
PcKonaeMbie ociaTKM pacTeHMü H3 tpeTHSHbix o6pa30BaHMíí 3repa.

B OKpyjKHOCTH ropoia 9rep (ceBepnaa aaoTb B-Hrpiui)

h MecTca Gorana (furopa BepxHe
oanroppHOBoro Boapacra. IrtaoiKeHaa aBTopoM ({wiopa noKa3MBaeT poncTBeHHbie cbhsh c ®jioPrmh BOCTOHHofl-AaHH u ceBepnoií-AMepuKn. 9repcKaji BepxHe-o.jinropeHOBafl cjuiopa aoKa3hiBaer oxoaonHeime KJiiiMaTa na rpaHiipe oaiiropeHa a MiiogeHa.

PLANTES FOSSILES DE L’ÉPOQLE TÉRTI Aí RE D’EGER
Pár:

I.

Pálfalvy.

Dans le voisinage immédiat de la vilié d’Eger en Hongrie 1’ on a
trouvé dans les couches argileuses de l’oligocéne supérieur de l’ancienne
tuilerie Wind un grand norubre (700 á 800) de plantes fossiles. Le
matériel étudié (pour la liste floristique voir p
n’est qu’une petife
.)
partié de la béllé et riche flóré d’Eger. II n’est pás suffisant pour donner
u ne idée, mámé approximative, de la flóré entiére de cette époque. Mais
on en peut déjá établir que dans les environs d’Eger le climat de
l’oligocéne supérieur et la flóré de cette époque ont été différests au
climat et á la Here de l’Europe de nos jours. L’étude compléte des plantes
fossiles recueillies promet des eonstaiions de grande valeur concernani
la paléokéographie végéíale, et surtout l’histoire des climats.
Nous devons admettre l’existance, á la fin de la. période oligocéne.
dans les environs d’Eger, prés de la mer, d’une íort rnixte d’arbres á
feuillage persistant. et á feuillage caduque, et de coniféres. Comme
essences á feuillage persistanty ont figuré les genres Laurus, Cinnamomum, Myrica, le Quercus giganteum, et encore d’autres. Les á feuillage
caduque sont représentées pár des espéces des genres Acer, Juglans,
Quercus, Ulmus, etc. Les coniféres sont représentés pár les genres Pinus,
GLqitostrobus et Sequoia. La présence des palmiers exigeant unó
température élevée a rend cette image, déjá bien variée, encore plus
eolorée. La limité d’extension vers le nord des palmiers coincide, selon
Drude (9. pp. 94 106.), approximativement avec une isotherme, aü la
température anuelle movenne est de 16° C, et la température du mois le
plus froid n’est pás inférieure á 8° C. Cette température est bien supportée
pár les, plantes légumineuses, dönt nous connaissons en ce territoire que
des fruits et des leuilles (Cassia), ainsi que pár les fougéres (Lastraea.
Trichomanes, etc) et les essences á feuillage persistant mentlonnées.
.

.

.

Dans la comuosition de la flóré oligocene supérieur d’Eger,
pareillement á la composition des autres flores tertiaires, doninent les
élémonts sous-tropiques des régions actuelles de l’Asie orientale et des
régions á mousson, ainsi que des parages atlantiques de l’Amérique du
Nord.
Au niilieu de l’époque tertiaire il y avait dans la grande partié de
l’Europe une température beaueoup plus élevée qu’aetuellement. Dans
l’oligoeéne superieur des environs d’Eger il y avait une alternance de
périodes pluvieuses chaudes et de périodes moin ehaudes plus tempérées.
Les autres éléments de la flóré de l’oligocéne supérieur d’Eger nous font
eonclure á oe que le climat plus chaud de la période précédente a été
suivi pár un climat relativement froid. changement est én bon accord
avec les autres constations géologiques, selon. lesquelles la période
entre l’oligocéne et le miocéné
indique
commencement d’un
le
refroi d issem ént progressif
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A

sárszentmiklósi ríolit-kérdés
KISS JÁNOS

A

polgárdi ipartelep kfejtjében föltárt kaoliinosodott eruptívtelér
(kvarcport.! ) települési és magma genetikai vizsgálata közben fölvetdött
az a kérdés, vájjon rokoni kapcsolatban áll-e a tle távoles velencei, illetve,
Szükségessé vált tehát az
sárszentmiklósi eruptív-elfordulással?
újravizsgálata és részletes
kzettani
földtani
tüzetes
és
elfordulás
utóbbi
térképezése. (1. ábra).
sárszentmiklósi eruptív-elfordulásról igen szkszavú irodalmi adah Lajos, illetve Se ha farzik és V en dl A. munkái
tok vaunak T.
1

—

A

Rt

domitos kvaretrahitnak, V endl A. pedig a
mikroszkópi és vegyelemzés alapján egyszeren riolitnak írja le. A legüdébb kzet összetételét V endl A. a következkben állapítja meg:
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Összesen
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99,78

2.461

A

jelzett elfordulást Sárbogárd és Sárszentmiklós között,
puszta mellett lév Szarvashegy oldalán nagy kfejt tárja

Mindszent-

melynek
kzetét idszakosan teimelik. A Szarvashegy fiatal pannoniai térszínébl
enyhén kiemelked, ÉÉNY DDK.-irányban húzódó pleisztocén-rétegekkel borított vonalat, ahol a már messzirl látható fehér foltok elárulják,
hogy a fiatal takaró alatt idsebb képzdmény húzódik. A pleisztocén-rétegek vastagsága igen változó, s a gerincen alig érheti el az 1 2 métert. Közvetlenül a kfejt déli bejáratánál lév ereszke az eruptivum fölött váltakozó rétegsort tár fel, mely smaradványt ugyan nem tartalmaz, de

—

—

fel,

82

J.

ábra.

1
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kifejldése és kzettani analógia alapján a korát pannonban kell rögzí
fenünk. A rétegsorrend a következ:

m —
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E

pannoniai képzdések enyhe 190°/4°-irányú szögdíszkordanciával települnek az eruptivum egyenletes felszínére.
A részletes földtani és. kzettani vizsgálatokból világosan kitnik,
hogy nem egykori lávaömléssel, tehát nem riolittal, hanem riolittufával
állunk szemben.

Ennek felismerése és eldöntése nemcsak helyi viszonylatban fontos,
hanem az az Alföld-medencének általános földtani felépítését illetleg is.

A

riolittufa települése megtéveszten tömeges jelieg. Tüzetes vizsgálatokból azonban kitnik, hogy bizonyos anyagé, rendezdés észlelhet a feltárás egyes részein. Ez az anyagelrendezdés semmiesetre sem téveszthet össze a lávafolyásból ered folyásos szöveti kialakulással, ahol
az ásványos elegyrészek elrendezdése meghatározott irányt követ.
Jelen esetben nem az ásványos elegyrészek elrendezdését látjuk, hanem
a kaolinosan málló kötanyag jelzi a részben vízben történt vulkáni anyag-

iöJhalmozódást.

A kzet fehér, sárgásfehér bizonyos irányokban, törésvonal mentén
rózsaszín. Helyenként tömött, kagylótörés, általánosságban azonban
likacsos, po.hanyós, kaolinosodott. Uralkodólag az utóbbi van túlsúlyban.
Nagymennyiségben tartalmaz zárványokat, melyekrl V endl A. is megemlékezik, kiemelve, hogy csak a gondosan kiválasztott anyag alkalmas
kzettani és vegyi vizsgálatra. Ezek részben paleozoos filliit, arkozás ho«*

84

mokk

valamint neogén (?) kovásodott. márga és homokkbl
zárványok helyenként breccsás betelepülésben, általánosságban
azonban szétszórtan észlelhetk. Alakjuk kissé lekerekített változó kavicsnagyságtól ökölnagyságig. Ezenkívül igen gyakoriak a szögletes, törmelékes zárványok is, melyek éles katái mentén érintkeznek a tufás kötanyaggal, melybl a mállás folytán könnyen kihullamak.
A rózsaszín, tömött, kagylóstest kzetrészletek utólagos kovásodás
eredményei, mely ÉK DNy.-irányú törésvonal-rendszer mellett történt.
Ebbl ered a tufa tömeges jellege, és valószínleg ezen az alapon került
és kvarcit,

állanak.

A

—

lioátként az irodalomba.
Az ásványos összetételében az alapanyagban törmelékes szilánkos
kvarc, csillogó hasadási lapjairól könnyen felismerhet földpát-plagioklász,
valamint helyenként kifakult biotit-pikkelyek észlelhetk. Uralkodó

3.

kép. Utólagosan elkovásodott riolittufa üreaiében kikristályosodott

xenomorf kvarc-halmazok.
-t-JNIicol

iao í:öü

mennyiségben a kvarc, míg a többi ásványok alárendelten mutatkoznak.
A kovásodás mellett, a már említett koalinosodás erteljesebben észlelhet.
A mikroszkóp i vizsgálatok érdekes megfigyelésre adnak alkalmat. A kzet általánosságban felzites, mikrokristályos, mely mikroknstályos jelleg
utólagos kovásodás eredménye. A mikroszkóposán észlelhet kvarc itt is
uralkodó nagyságban és mennyiségben is. Szemcséi törmelékesek, szilánkosak, helyenként rezorpciós szegéllyel. A ftengellyel párhuzamos metszetekben, romboeder és prizmatikus lapok igen jól kivehetk. Helyenként
apró fészkekben xenomorf-kristályok halmazát látjuk a kovasav utólagos
átitatódása és átkristályosodása gyanánt (3. kép). Általában a kalcedon
pamatszeren járja át az egész kzetet valamint keskeny repedések mentén apró szferolitok képében mutatkozik.
A -földpátok két generációban jelentkeznek. Az idsebb uralkodólag
az ortoklász, illetve a plágioklász, melyek túinyomólag kaolinná alakulnak
át,

részben pedig apró szericit-pikkelyek jelzik fokozatos átalakulásukat.
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A fiatalabb generációként a víztiszta szanidin jelentkezik legnagyobb
mennyiségben. Igen gyakori a szanidin kailsbadi ikerösszenövése.
A plagioklázok az elzvel szemben alárendelt szerepet töltenek be.
Általában a savanyú, ritkább esetben az intermedier típusúak vannak jelen. A (010) lapon észlelt kioltásuk alapján összetételük
Abfio

Anio és Abvo-co

An3o-4o

között ingadozik.

legnagyobb mennyiségben a trachitos szövet riolitzárE zárványok szabadszemmel nem észle.hetk, mikroszkópi képben azonban éles határral különülnek el a tufa alapanyagá-

Ezenkívül

ványban jelentkeznek.
ban.

(4.

A

4.

kép.

kép).

cirkon igen ritka.

A

trachitos

szövet

riolit-zárvány éles határ

mentén érintkezik a

tufa

alapanyagában.
+ Nicol, kb 1:120-

A

színes elegyrészek közül csak a biotit körvonalai mutatkoznak küNem ritka a biotit utáni klorit-pszeudomorióza, valamint valószínleg a biotit felhalmozódásából és átalakulásából keletkezett gyengén pleokroós, plisztacitzöld epidot-halmazok. Ezenkívül gyakori
a limonit ritkábban a magnetit és hematit.
riolittuía ilyen települési körülményeinek, megjelenési formájának
és kzetszerkezeti jellegeinek hangsúlyozása azért fontos, mert igen é dekeo kele kezési körülményekre utal. Az eddigi feltárás anyagának vizsgálata két szembetn keletkezés magyarázatát adják meg.
a) a vízben, tehát a tengerben, és
tengerben
b) szárazföldön történ anyagfelhalmozódást jeleznek.
történ vulkáni anyagfelhalmozódás mellett szól elssorban a határozott
irányban tö.tént anyagelrendezdés, mely különösen a kfejt déli és nyugati falán észlelhet, valamint a belle kikerült smaradványok jelenléte.
Áz smaradványok tengeri, illetve félig sósvízre utalnak, melyek Cerithiúm
cf. Paoli, Cerithiúm sp.- és Trochus sp.-nek bizonyultak és a szar inkát át

lönböz átalakulásban.

A

A

%

S6

jelz egyedek. Megtartásuk nem a legjobb, ide a lenyomatuk és a kbél a
génusz biztos meghatározására alkalmas. Ezek részben a breccsás betelepülésbl, túlnyomólag azonban a íétegezdést is mutató tufából kerültek ki.
Az eddigi észlelések alapján még nem választható el a tengerben, illetve a
fokozatos
átmenet miatt.
szárazföldön történt tufafelhalmozódás a
Az anyagfelhalmozódásban megszakítás nincs.
Az elz adatok kiértékelése alapján összefoglalásként a következket
szögezhetjük le:
A sárszentmiklósi eruptív-elfordulás az elz irodalmi adatokkal

szemben nem

riolit.

hanem

riolittufa.

A

velencei, illetve a polgárdi-i eruptivum felé nem mutat közvetlen
kapcsolatot.
tufa részben tengerben, partszegélyén, valamint ennek) fokozatos feltöltödése folytán, szárazföldön történ vulkáni anyagfölhalmozódás eredménye.
települési körülmények, változatos zárványok jelenléte, valamint
tömeges jehege, hirtelen és a kitörési középponttól nem nagy távolságról
jöv anyagfölhalmozódásra vall, amit a mikroszkópi vizsgálatok is alátámasztanak.
tufa utólagosan kovásodott el, és kaolinosodott, a tnfaszó-

A

A

A

követ kzetrések mentén. E kzetrés-rendszer kialakulása intrapan-

rást,

noniai, vagy posztpannoniai lehet, mindenképen a legfiatalabb mozgási
idszakra esik. A talált faunalemek a tufa földtani korát szarmata-emeletre rögzítik.

A

kitörés idejének biztos megállapításával a dunántúli szarmata tufák
elterjedése ezzel új adatokkal bvül.
szekszárdi III. sz. mélyfúrás Vigh
Gyula adatai alapján 341 m-nél riolitot ért, mely tufával és agglomerávizsgálatokból kiderült, hogy az erupcitummal váltakozott 302 m-en át.
vum fölött tengeri fels-helvét, majd ezt követleg szarmata- és pannoniai

A

A

rétegek teleprnek.
A szekszárdi és sárszentmiklósi miocén-rétegek összehasonlításából
közös nevezként alábbi következtetéskre utalunk:
A sárszentmiklósi riolittufa heteropikus szarmata-kifejldés, ahol a fokozatos partszegéi yi föltl tdésbl, szárazföldi felhalmozásaként folytatódott a tufa lerakodása.
Ez esetben mint a hazai miocén vulkánosságánál általánosságban ismert, a tufaszórás idben és térben ritmikusan változott.

3.

Kh

ni

K Bonpocy pnonnTa b onpy>«HOCTn ÜJapceHTMMKjiouj.
tlo

naHHMM jimepaiy pH

siy spyimiBHyio nopoay ,v chx nap cnim-nn

pnojiiiTOM.

B

pe3yjihTaTe cbohx ncrjienoBamift aBTop ycTaHOBHJi, hto OHa aB-uaeTca pnoaiuoBbiM Typ<})OM.
Oh ycraHOBna gaJiee, hto sto Heoabinoe MecTopojKneHiie He nneeT Hímére oómero c öpynOKpyjKiioeTii rio.Tir-.pgH. reoJionmecKHií B03pacT nopogbi onpegeaHJira na ochobc
no 9TH\I gaHHHM piIOJIHTOBblit Typif) OÖpaaOBajlCH B CapMaTCICOM
HaaeMHOil.
apyce. Ilo OTHOrneHnro (bmnn nopo.ua HBaflercn npiiöpeacHOft

thbom b

4>ayHHCTHHerKHX HRHHblX.

—

IRODALOM:

A

Közlöny
Földtani
quarziraehitok.
Sárszentmiklósi
5—6.
269. p.
1975 76.
dl A.: Magyarországi riolittípusok Matematikai és Természettudományi

Schafarzik:

—

—

,

Ven

Közlemények

Vigh

Gy.:

A

.

1927.

földián szerepe a városok vízellátásában. Hidrológiai Közlöny

XXIÍ. 1 —6157 p. 1942.
XXII. 1—6, — 157. p.

—

1942.

8?

Mikrotektoníkai megfigyelések
a

Bükkhegység

déli

palavonulatában*

SZEBÉNYI LAJOS

1948-ban a kisgyri, 1949. év elején pedig a felstárkányi palafejt
ínyagát vizsgálva, feltnt, hogy a palásság lapjain bizonyos sávozottság
.smerhet fel. Ez a sávozottság a palássá gr j nagy iából merleges köze ír ésapokon is jól követhet volt. Tüzetesebben megvizsgálva ezt a sávczott>ágot, a finomabb, durvább elegyrészek eloszlása s a csillámtartalom okoznák, mutatva hogy ezek a palásság síkját keresztez réteglapoknak felellek meg.
Schréter a kisgyri és felstárkányi palafejtk anyagát a felssorozatba sorolja.
A rétegzdéstl
íarbon homokk és agyagpa a
ilfcér palásságról nem tesz említést. Ebbl a célból 1949. szién eksorb-n
agyagpala-teriileteken néhány szelvényt végigjártam. így: Egerpatak
17,
/ölgye; Úppony-Bántapolcsány-Dédesi-völgy; Bán-völgy fels szakaszát
ígészen a Bálvány aljáig; de különösképpen az eger lillafüredi
eltárásait. a felstárkányi Vörös-völgy és Várhegy környékét vizsgáltam
neg. Így nagyjából a Bükk-hegység összes képzdményeit alkalmam volt
negiekinteni. Megfigyeléseim alapján a rétegzdés irányától eltér palásig a Répáshuta Tark Felstárkány vonaltól K-re és D-re es palákon
jelentkezik regionálisan. Elszigetelten találtam eltér palásságot a 1 11afüredi út 56—57. km-je körül, ahol egy-két dm-es mészkrétegek váltakozik agyagpalával. A mészk közötti agvagp la kb. 45°-ban palás a rérngapokra. Itt természetesen nem téveszthet össze a réteglap a palássági
appal, mert a mészkrétegek határozottan mutatják a réteglapokat. Nem
;z a helyzet a Felstárkány és Kisgyr környéki fekete palákkal, ahol az
iltalam bejárt területen nem találtam mészk- vagy homokrétegeket az
igyagpalák között. Tehát ez a terület már ezáltal is eltér a többi felsíarbon agyagpala- és homokksorozat ‘ól, hogy nincsenek benne homokkrétegek. A Szilvásváradtól K-re és Nagyvisnvó^pl D-re es, valamint a
lántapolcsányi és az eger-pataki hasonló képzdményekben gyakran találhatók homcbkrétegecskék, azonban itt nincs meg az a határozott, síkapokkal jellemzett palásság még a nagyvisnyói palabányában sem, úgy,
imint Kisgyr és Felstárkány környékén találjuk. Az elbbieknél urnáig kissé hullámos a palássági, illetleg réteglap. A Kisgyr, Felstárkány
közt található tökéletes palásodás oka vagy a homokk és mészkrétegek
hiányában vagy a hegység magjában létrejött nagyobb tektonikái igénybe-

—

—

mút

—

;

vételben keresend.

A

felstárkányi és kisgyri pala a réteglapok mentén

nem

válik

el,

A

mérést csak ott
így közvetlen rétegdlés-mérés nem volt lehetséges.
tudtam végrehajtaná, ahol a feltárásban egy olyan sziklaorr vagy sarok
állt

rendelkezésemre, ahol lehetleg egymásra merleges és közel függBeinutatta a M. P. T.

1953.

febrnár

1.

szakülésén.
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leges litoldázis lapok voltak, melyeken a palássáigi iránytól eltér sáivozottság felismerhet volt. Ilyen helyeken úgy mérhettem le a dlést,
mintha egy akna falán mértem volna, így természetesen csak az egészen
jó feltárásokban tudtam mérni-

Méréseim eredményei

a

következik:

Palásság
-

Felstárkány Vár-hegy DK-i oldala Isaák menedékháztól ÉK-re
300

m-re

165/76

Felstárkány Vörösk-völgy
D-re

lév vólgyelágazásnál

Vörösk-völgy, Köves-tet

A-tl
ormon

350

az

552 -<j>--tl

K-re

lev völgy
1300

288/45

1G0,86

290/43

230/30

305/45

K-i oldalán

lév kfejt
Vörösk-völgy, Samassa mh-tól DNy-ra

260/10

322,88

m-re a völgy Ny-i

oldalán

328/65

Samassa mh-tl ÉK-re 150—200 m-re a völgy Ny-i oldalán
Éger-Lillafüredi
Éger-Lillafüredi

mút 26,52
mút 29 00
mút 29,08

.

29,24

km-nél

müút

30,92

mút

31,23

müút

31, 78

mút

32 42

km-nél,
km-nel,
km-nél,
km-nél,

320/40

86/24

.

km-nél, táró
km-nél,
km-nél,

Eger -Lillafüredi
Eger Lillafüredi müút
Éger-Lillafüredi
Éger-Lillafüredi
Éger-Lillafüredi
Éger-Lillafüredi

.

325/5

247/30

—

.

.

.

310/36

125/36

300/12

128 46

300/24

162/68

310/55

308/29

350,57

124/18

360/30

22.51

50/20

170/13

350,45

A

mellékelt térképen mérései mibl csak a rétegdléseket tüntettem fel,
az általam mért palássági irányokat elhagytam, mert azok nem mutattak
lényeges eltérést Schréter által feltüntetett palássági irányoktól.
Felstárkány és Répáshuta közötti pslatérület É-i részén nem találtam
a palásságtól eltér rétegzdést,
e területet szaggatott vonallal határoltam el a térképen.* Ahol a rétegzdés eltér a palásságtól, nem monoklinámint az a rétegdlésnek vett palásság
lis rétegzdéssel van dolgunk
mérésébl adódott, hanem egymással ellentétes irányú dlésekkel, úgy-

A

—
—

hogy

a

lapos,

feltételezett
(30 40°-os

kapunk.

—

Boltozatokat

ázokilinális

dlés

észleltem

a

redk

palaterület

aránylag
boltozatokat

helyett

redszár nyak)
belsejében

elforduló

világos,

mészkövekben is, pl. Felstárkánytól ÉK-re a lillariiredi országút
mellett lév második mészkelíordulásban (Odorvölgy és Barátvölgy
találkozásánál). A Tarktl DDK-re k'h. 2 krn-re löv nagyobb mészkfoltban pedig Schréter dlésadatai jelzik az antiklinálist; az ettl
triász

j

lev kis, réteges, világos mészlkifoltbun, lent a Lökivölgyflben szintén
látható az antiklinális. E (mészkövek nemcsak morfológiailag, hanem
a dlésadatok alapján is a fekete pala alá kívánkoznak. Ezeket a mészköveket Schréter az Odorvölgy és Barátvölgy találkozásánál talált
D-re

jól

rossamegtartású kövület alapján a középs-triászba sorolja. (Földt. Int.
Évi Jel. 1912.) A középs-triász mészknek a szerinte fels karbonkor!
palák alá kerülését Schréter térképe feltolódással magyarázza, de a
szövegben megemlíti a takaró .lehetségét is, utalva a pa'ateriilet keleti
szélén szerzett tapasztalataira, hogy ott látható, amint a fekete pala a mészkre települ- A mészkelfordulások mindkét oldalán ugyanaz a fekete pala
* Tehát e szaggatott vonaltól
D-re a térképen feltüntetett
csapását jelzi, míg a vonaltól É-ra, valamint a
térkép egyéb
csapásvonalát jelzik.

vonaliazás

iránya a

képzdményeiben

a

palásság

rétegzdés

\
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R:

1949. évi mikro iektonikai
Z. 1943-ban megjesent
Jelmagyaráza. : (Schréter Z. 1943. évi

DÖRFUNGER

Szebényi L.

megfigyelései

berajzolva Schréter

térképébe.
kor beosztása

a!

Bükk-hegységben,

szerint) 1.
Patakhordalók (holecén). 2 Ple.sz ooén és harmadkori képzdmények, 3. Diabáz,
gabbró wehriit. 4. Világosszürke és felién* rétegzett mészk, (középs triász).
5. Sötétszürke, részben
szaruköves mészk, wengeni szint, (középs triász),
(középs triász), 7. Fleg dolomit és mészikfácies, aiárende.ten
6. Dolomit
agyagpalával (alsó triász) 8. Fleg agyagpala, alárendelten mészkbe elepülésekkel (alsó triász). 9. Kovapala (alsó triász). 10. Agyagpala' és homokk
(fels karbon) 11. Rélegdiés az agyagpala és homokk sorozatban, 12. lietegdlé-; egyéb képzdményben) az „S“~el jelöltek Schré er Z. mérésadatiai),
13. Rétegképzdéstl eltér palásság határa. 14. Irányított mintavétel helye.

MnKpoTetuoHMHecKHe HamofleHHH
(Hasé piano Ha KapT.y

y cjiobhbig oo3HaaeHHH

:

1.

PenHbie

HaHocbi

Jl.

Ceöemi b ropax Biokk.

3. Illpeiepa.)

(rojiogeH).

2.

TTaeiíCTOneH

h

TpaTHHHbie

opasoBaHHH. 3. „ÜHafíaabT raöpo, Bepam. 4. CBeiJioccpbiíí cjjohcthü hgbpcthíik (rpejmnü
Tpnac). 5. TeMHOcepwü poroBmcoBbift naBecTHaic, BeHiPHCKHít ropH30HT (cpeaHHft Tpnac).
JIOJIOMHT (CpeaHHÖ Tpnac). 7. JJ OJIOMHTbl H H3BeCTHHKH (HH/KHHa Tpnac).
cjiaHgbi (hhhchhü Tpnac). 9. Hunná (hhíkhhü Tpnac). 10. rauHHCTbie cjianubi
6.

8.

FjIHHHCTbie

h necnaHHKn

(BepxHH KapöoH). II. IíaaeHHe njiacTOB b nniHHCTbix cjiannax h necnaHHKax. 12. Ila.aeHHe
b npyrax opaaoBaHaax. 13. rpaanga cjiaHneBaiocm paaxogamaa ot naiienna. 14. Mecio
OnpOÖOBaHHH.
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így elfogadva S c h ré t © r rétegsorát, inkább takarónak Iáia mészkövet nem feltolódás, hanem az erózió juttatta a lelszínre,
mert e mészkéi ío r du lás o k a völgyek aljában jelennek meg. Minthogy
a takarószerkezet látszott valószínbbnek miint a félt. ódás, azt vettem
fekete
vizsgálat alá, hogy van-e a fekete palában átbuktatott réteg?
palákban ugyanis a körnek, illetleg csillám eloszlásában azt találjuk, hogy
a tisztán agyagos elegyrészekbl álló kzet h cimokta r talma bizonyos határig
fokozatosan növekedik, majd hirtelen éles határral megsznnek a homokelegyrészek és ismét tisztán agyag következik. Ez a jelenség néhány cm-es
rétegvastagságon belül játszódik le.
homokos-agyagos részek ilyen eloszlása Sckrocke: „gradedbedding“-nek felel meg, amit fokozatos vagy szakaszos rétegesség-nek nevezhetünk. S eh rock szerint ez a jelenség üledékképzdési alapon határozza meg a réteglap fels vagy 'alsó voltát, úgyhogy eredetileg a homokos
rész éles határa mindig alól van, az agyagos rész pedig felül. Ilyen szempontból csak két irányított mintát volt 'alkalmam gyüj.eni, többet a helyszínen vizsgáltaim meg. Helyüket a térképen jelzem. (1. Felstárkány,
Vöröskvölgy, Samassa mh.-tól DNy-ra kb. 1300 m-re a völgy Ny-i oldalán,
29.00 km-nél lev palafej. .)
palaíejt gödör; 2. eger lillafüredi
Mind a két minta szerint eredeti helyzet rétegzdéssel van dolgunk ami
kizárja a takaró feltételezését.
A tektonikai kérdéseket nagyon leegyeszersítené. ha beigazolódnék
Balogh K. elgondolása, mely szerint a Rudabányai-hegységben szerzett
tapasztalatai alapján a tárgyalt fekete palák a középs-triász fels részébe
tartoznak. Így a I.ökvölgyben talált mészkelfordulások egyszeren az
erózió folytán a feküben jelennek meg, a boltozatok magjában.
található,

szik, és

A

A

.

—

mút

C é6 e h h

:

MnKpoTeKTOHMMecKne MCcneflOBaHMH b rnuHHCTbix cnaHgax towHoro.BtOKKa.

B

nponuiHM nccjiegOBaHnaM cjiaHHCBaTorrb miaeTOB cooTBeTCTByeHMöioaeHHí}, npon.3BeaeHHbix aBropo.u b 1943 rogy yaajiocb yCTaiioj.
BHTb,
Meatgy KaurrapKHHb n Kniagep cjidhctoctb miaeroB He coooBCTCTByeT cjiaHgeBa=
tocth. Ho aaHHHM n3MepeHHií cjiohctocth, reojiomnecKoe cipoeHiie iosKHoro-BroKKa 3HanH=
TejibHo ynpomaeTCfb. B MecTO iipeanojiojKeHHbix no chx nop HsoKJiHHajibHbix ciuiagOK no45° nagaHHA.
jiynaíOTCH cpaBHirrejibHO nojiorne' aiiTHKJiHHajiH, c kphjihmh 30
ropax

cjiohctocth.

Biokk

no

Ha omoBe

mo

—

IRODALOM:
1.

Sohréter: Eger környékének

földtani viszonyai. (M. kir. Földtani Int-

—

Z. Sebre ‘er: Die geologisehen Verháltnisse dér Unr
Évi Jelentése.)
gebung ven Eger. (Jahresberichte dér Kgl. Ungar. Geologischen Reichs1912.

anst. für 1912
2.

Schróter: A Bükk-hegység

3-

Schrock:

4.

Balogh:
k. 7—9.

geológiája. (Beszámoló a Földi Int. vita-

V. évf. 7.
Sequence in layered rooks.

üléseinek munkálatairól.

1943.

Az északmagyarországi
f.

Bp.

1950-)

fz)
(NewYork

194S-)

triász rétegtana. (Földt.
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Agyagásványok

differenciális termikus

vizsgálata
FÖLDVAK INÉ VOGL MARIA
Az agyagásványok felismerése, minden kétséget kizáró meghatározása
nem könny feladat. Mai felfogásunk szerint az a helyes, lka többféle módszer együttes alkalmazásával vizsgáljuk az agyagásványokat, s csak többféle módszer egybehangzó eredménye nvujt a meghatározásnál kielégít
biztonságot. E vizsgálati módszerek között a felismerés (szempontjából
a legtöbbet nyújtja a Röntgen-vizsgálat, mellette szerepel, kiegészíti, st
sokszor helyettesítheti azt a differenciális termikus elemzés.

A termikus vizsgálat alapelve igen egyszer. Valamely vizsgálandó
anyagot egyenletesen melegítve szab: (hfoktól 1000° C-ig (vagy ha elbb
megolvad, akkor ennek megfelelen alacsonyabb htökig), azt tapasztaljuk,
hogy az anyag hmérséklete nem mindenütt emelkedik egyenletesen,
hanem a benne lezajló helnyel vagy htermel kémiai és fizikai folyamaitok az egyes anyagokra jellemz módon mindig ugyanazon a hfokon
hol lassabban, hol gyorsabban. Mivel az egyes anyagoknál ezek a folyamatok az egyes anyagokra jellemz módon mindig ugyanazon a hfokon
következnek be, a hmérséklet emelkedésének megfigyelésébl következtethetünk az 'egyes agyagásványok jelenlétére vagy hiányára.
E módszer nem újkelet, már 1887-ben Le Chatelier (1) ajánlja
agyagásványok felismerésére, azonban szélesehbkör alkalmazási, menynyisági becslések elvégzésére is alkalmas módosításai és egyéb ásványok,
így pl. hidroxidok, karbonátok stb. vizsgálatára való kiterjesztése csak sz
utolsó tíz évben következett be. A vizsgálat elvégzésére az egyes kutatóik
különböz berendezéseket terveztek, melyek a részletek kidolgozásában
eltérnek egymástól, de mind közös elven alapulnak. A berendezés lényegében a következ: jó bszigetelés elektromos kemence, mely legalább
1000’ C-ig felfbhet; a hmérsékletemelkedés egyenletesebbé tételére .a
kemence ftáramkörébe áramszabályozót kell kapcsolni. A kemencébe
egy tzálló acélból készült kis tömböt helyezünk. A tömbben szimmetrikus elrendezésben három furat van, az egyik furatba tesszük a vizsgálandó anyag porát a másik kettbe pedig egy olyan kiizzított semleges
anyagot, amely a hmérséklet emelkedésekor semmiféle változást nem
szenved. Legcélszerbb erre a célra az izzított alumíniumoxid. A kemencében elért mindenkori hmérsékletet az egyik furatban lév alumíniumoxidba helyezett termoelem segítségével mérjük. A másik alumíniumoxidtartaimú furatba és a vizsgálandó anyagba differenciális termoelem két
forrasztási helyét süllyesztjük be, míg a két küls forrasztási helyet olvadó
jégbe helyezzük, A differenciális termoelemhez kapcsolt érzékeny galvanométer csak akkor jelez áramot, ha a kiét anyag között hmérsékletkülönbség lép fel, ez pedig akkor következik he. amitkcr a vizsgálandó anyagban
hváltozást elidéz folyamat lép fel. Ha a fellép hfokkfülönbségeket
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grafikusan ábrázoljuk olymódon, hogy az egyik koordináta-tengelyre
differenciális termoelemlhez kapcsolt galvanométer kitéréíeit

mérjük

.a

fel,

másik tengelyre pedig a kemencében lév mindenkori hmérsékletet,
akkor az egyes anyagokra jellemz differenciális termikus görbéket kapjuk. Ha mszerünket automatikus: n regisztrálóvá tesszük, akikor a termikus görbéket fényképezve vagy automatikusan rajzolva nyerjük.
Ha a különböz szerzk által az egyes ásványfajtákról közölt differenciális termikus görbéket összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogv sok
esetben mutatkozik több-kevesebb eltérés a görbe alakjában és a kitérési
csúcsok helyzetében. Ezeknek az eltéréseknek az cka a vizsgálandó anyagok ismeretlen szennyezésein kívül is többféle lehet. Függ a görbék alakja
az anyag porítási finomságától a furatba helyezett anyag viszonylagos
tömörségétl, eltérések származhatnak továbbá a mérmszerek kalibráa,

ld
1.

ábra.

ciós hibáitól, a melegítés sebességétl stb. Célszer tehát, ha mindenki,
aki e vizsgálati módszerrel dolgozni kezd, elször a saját készülékén meghatározza -a tiszta típusos agyagásványok termikus görbéjét és további
vizsgálatainál, ugyanazon kísérleti körülmények megtartása mellett, alapul
a saját görbéit veszi.

A differenciális termikus görbéken mutatkozó csúcsok helyzetébl,
vagyis abból, hegy hány foknál jelentkeznek, mint láttuk, felismerhetjük
az illet anyagot. Ezenkívül azonban a csúcsok nagyságából mennyiségi
becslést is végezhetünk. Ez esetben természetesen még gondo-abban ügyelnünk kell a kísérleti körülmények azonosságára és a furatba minden
helyezünk. Mennyiségi
esetben lemért azonos mennyiség anyagot
következtetést elször a csúcsok kitérésének a nagyságából ventak. (l/a
ábra). Norton (2) szerint a Azsgálandó anyag mennyiségével arányos
az a terület, melyet a csúcsot siketé görbedarab és a görbe egyenes részé
nek meghosszabbítása bezár. Szerinte azért ajánlatos inkább a területeket
a mennyiség mértékéül venni, mert ezek nagysága a bcmérsékletemelkedés sebességétl független, viszont a kitérés nagyságát a melegedés sebessége ersen befolyásolja (1/b ábra). Dean (3) szerint még pontosabb
mennyiségi következtetéseket lehet vonni, ha a területmérést szögméréssel
helyettesítjük (1/c ábra). Eljárása a következ: A csúcshoz az oldalak
mellett meghúzott egyenesek közül az egyiket 10 cm hosszúságig meghosszabbítja, az így nyert végpontnál a csúcsok az alapgörbétl vHó
távolságvonalára merlegest húz, a keletkezett háromszögbl a csúcsnál
lév fí-szög cosecansát (vagyis a vele szemben lév oldal reciprokának a
tízszeresét) kell meghatározni. Mindegyik módszernél szükséges, hegy a
vizsgálandó anyagásványra vonatkozólag legyen egy ismert módon változtatott keveréksorozatunk, melyeknek görbéit megmérve, az ismeretlen
mennyiséget interpolálhassuk.

93

A

Földtani Intézet 'vegyi 1 ab ór a tó riwmáib a n sok kezdeti nehézség után
differenciális termikus vizsgálatclk elvégzésére herendezkedni.
Berendezésünk nem tetszets, mert nem állt módunkban olyan készüléket
beszerezni, melyet egy gyár egységesen összeépítve bocsátott volna rendelkezésünkre hanem az egyes alkatrészeket különböz helyekrl beszerezve,
st saját, már meglév 'mszereinkkel is kiegészítve építettem össze.
A berendezés elve a már ismertetett. A hmérséklet egyenletes emelkedéhiányában transziionmátorsének a biztosítása programmszabályozó
fokozatok és változtatható ekenállásdk kapcsolásával történik. Igyekszem
betartani az irodalomban ajánlott percenkénti 10 15° C-nyi emelkedést,
ami körülbelül 700° C-ig nagyjából sikerül is, azon túl azonban a melegedés sebessége lelassul. A saját kísérleti körülményeimet állandósítva nem
tai^sztaltam, hogy az említett hiányosság eredményeimet befolyásolná.
Ho sszú ideig nem sikerült megfelel tzálló acél tömböt szerezni, végre legújabban egy magas krómtartalmú krcm-nikkelaoél megfelelnek bizonyult. A hmérséklet és a hmérsékletkülönbségek, mérésére platina platina-ródium termoelemeket használok. A hmérséklet mérése egy tükörskálás millivoltmér berendezéssel történik. A hmérsékletkülönbségek
mérésére lengtekercses érzékeny galvanométer szolgál. Színképiötométerünkhöz tartozó regisztrálóberendezésünk igénybevételéivel a galvanométer-kitéréseket regisztrálni is tudom, ezzel a meghatározást megbízhatóbbá és kényelmesebbé tettem.
Elször a zettlitzi kaolin termikus görbéjét vizsgáltam. A zettiitzi
kaolin gyakorlatilag tiszta k: olinitnek vehet, ennek a termikus görbéje
pedig az irodalomban egybehangzóan jól definiált, közismert görbe. Két
lényeges csúcsa van, egy endotenm csúcs 600 D C körül, és egy exoterm csúcs
980° C körül. Az endoterm csúcsot a kaolin-rács szétesése okozza, amikor
keletkezik
is vízleodás mellett amorf szilioiumdioxid és aliumín'umoxid
belle 980° C-on pedig az amorf alumíniiumoxidból kristályos A1 2 0 3 képzdik. Felvételem, mely mintegy a készülék használhatóságának kipróbálását is szolgálta, megegyezett az irodalmi adatok alapján várt görbével.
Ugyancsak a készülék kalibrálását szolgálta egy tiszta kvarcminta termikus görbéjének meghatározása. A kvarc 573° C-nál /? módosulatból a
módosulatba megy át; ez helnyeléssel járó folyamat. A termikus görbén
573° C-nál jól definiált éles csúcsot kapunk. Mivel a kvarc átalakulása
megfordítható folyamat, lehlés után másodszori felmelegítéskor is meg
kapjuk a kérdéses csúcsot- így a kvarc könnyen kimutatható olyan ásványok mellett, melyeket ugyancsak hasonló hmérséklet körül, de víz
leadásból származó endoterm csúcsúik van. ezek másodszori felmelegítéskor már természetesen nem mutatnak változást.
A montmorillonit-csoportba tartozó két ismert elfordulást vizsgáltam
meg. Az egyik a nagytétényi fulleríöld, a másik a maeskamezi monímorillonit. A két elfordulás a termikus görbék alapján meglebet'en
hasonlónak látszik. Mindkét görbén három endoterm csúcs jelentkezik,
az els 18 190° C körül, a második 570 590 1 -ná], a harmadik, igen kis
csúcs pedig 680 690° C-nál. Különbség a két görbénél csak abban van
hogy a második csúcs a macskamezi anyagnál nagyobb, mint a tétényinél. Az irodalomban közölt termikus görbékkel összehasonlítva fOrcel
Norton (2), Gorbunov és Surügina (4)], az els két csúcs
(7),
alapján a mintákat beidelliteknek gondolom, kevés montmorillonit szenynyezéssel, mely utóbbira a harmadik csúcs utalna. Az eredmény -a tétényi
mintára vonatkozóan Vendel professzor szóbeli közlése alapján az
vizsgálataival megegyezésben van. >a maeskamezi mintát
nem vizsgálta.
Mint érdekességet megjegyzem, hogy a többi kutatóval ellentétben Grim
és Rowland (5) kétségbe vonják .a beidellitnek mint önálló agyagsikerült
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1

ZehHihzi kaolin

2

Macskamezöi .montmorillonit'

3

Nagytétényi

*•

Fúzérradványi

5

Pilisvörösvári tzálló

6

Beregszászi mállóit tufa

7

Módi agyag
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ásványnak

létezését és azt állítják,

és vashidroxidnak a

keverékébl

hogy az kaolin itnek vagy halloizitnek

áll.

Megvizsgáltam továbbá kerámiai iparunk, néhány fontosabb nyersanyagát. A mintákat Mattyasovszky László vegyészmérnök volt szíves
rendelkezésemre bocsátani. A íüzérradványi állít termikus görbéjén kifeje-

—

endoterm csúcs mutatkozik 150 160 1 C között, ezt az adszorbeált víz
távozása okozza- 560 570° C között lapos, nem kifejezett endoterm csúcsot
kaptam, ez a kristályrácsban lév víz távozásától ered. Kaptam még kisebb
csúcsokat 710 730° C körül és 800° C körül is. Ez utóbbiakat nem tudcan
értelmezi- Az illitrl nyert felvételemet összehasonlítva az irodalomban
megegyezést
található illitgörb ékkel sikerült egyes szerzk adataival
találnom azonban meg kellett állapítanom azt, hogy éppen az illit egyike
azon anyagoknak, ahol a legnagyobb az ellentmondás az egyes kutatók
adatai között. Norton-nál például alig észrevehet csúcsok látszanak
az illit görbéjén 150, 600 és 800° C-nál. Gorbunov és Surügina
kis csúcsot találtak 605° C-nál, nagyobb endoterm csúcsot pedig 920° C-nál.
Orim és Rowland több illii-minta között a mi magyar illiitünket is
megvizsgálták (tévedés folytán lelhelyéül Sárospatakot jelölték meg). Az
görbéjükön 4 endoterm csúcs látszik, 120, 540. 710 és 96CP C-nál. Feltn,
hogy az ö csúcsaik nagyobbak, mint más szerzknél, ennek az a magyaaz illit-minták felvételénél éppen a csúcsok kicsiségére
rázata, hogy
való tekintettel felfokozott galvanométer érzékenységgel dolgoztak. Az én
illit-görbém Beck (6) görbéjéhez hasonlít leginkább a csúcsok helyzeté
ben is és az egész görbe hajlásúban is.
Megvizsgáltam a pilisvörösvári tzálló agyagot. A termikus görbe
alapján halloizitnek minsítem (590° C-on éles endoterm csúcs, 100—150°
C környékén elmosódott endoterm csúcs).
A „beregszászi mállott tufa“ jelzéssel beérkezett mintát a kaolincsopcrtiba tartozó nakritnak gondolom. Erre vall a termikus görbéjén
580 590" C-on kezdd és hosszan elnyúló endoterm csúcsa. 270° C körül
is kaptam a görbén egy endoterm csúcsot, ennek eredete egyelre nincs
zett

—

—

k

—

megfejtve-

Megvizsgáltam végül a mádi bentonitos agyagot.

E

minta termikus

mennyiség

kaolintartalcanra vall (600° C-nál lév jól
kirajzolódott endoterm csúcs), de ezenkívül több kisebb csúcs is jelentkezett, ezek helyzetét nem sikerült minden esetben reprodukálnom és így az
értelmezésükkel nem is próbálkoztam foglalkozni.
További kerámiai nyersanyagminták vizsgálata folyamatban vanTalajtani Intézeti kartársaim felkérésére talajminták agyagásvány! ártalmának meghatározásával is foglalkozom. Távolabbi tervem a bauxitokban
elforduló alu minimum- és vashidroxidos ásványoknak tanulmányozása

görbéje bizonyos

Összefoglalás.
Az agyagásványok meghatározásánál

a különböz vizsgálati módszerek közül a Röntgen-vizsgálaton kívül a differenciális termikus vizsgálavizsgálat elvét és
tok lépnék az utolsó tíz évben egyre inkább eltérbe.
a vizsgalat elvégzéséhez való berendezés rövid leírását ismertetem.
Földtani intézet vegyi laboratóriuma berendezkedett termikus vizsgálatok elvégzésére. Készülékünk kalibrálására meghatároztam a zettlitzi
kaolin termikus görbéjét, továbbá egy tiszta kvarcminta görbéjét. Megvizsgáltam egy-két ismertebb montmorillonit-elfordulást, azonkívül kerámiai iparunkban használatos néhány agyagféleséget. További minták
rendszeres vizsgálata folyamatban van. Tervbe vettem egyes talajféleséagyagásvány-tartalmának meghatározását, továbbá b au x ltjaink
geink

A

A

termikus vizsgálatát.
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Üledékes kzeteink radiológiai vizsgálata.

1.

Bauxitok

MÉHES KÁLMÁN

A

vizsÜledékes kzeteink közül elsnek a bauxi tokát vizsgáltam meg.
gálatok elvégzését indokolttá tette, hogy Frederickson 1 egy arkanzaszi lateritminta sárga, földes elegyrészeinek spektrográfjai vizsgálatából
Zr jelenlétét mutatta ki. Mint ismeretes, a Zr izomorf elegyként Hf-ot és
kevés Tk-ot tartalmazhat. A sárga, földes elegyrészekben a Zr és a többi
résztvev elem mennyisége Frederickson becslése szerint a következ: Ti sok, Fe 0,5 1,0%, Zr 0 3%, Al 1,0 1,5%, Ca 1.0 1,5%, Síi nyomokban.

—

—

1.

A
Ge

i

g

ábra: Ionizációs kamra.

vizsgálatokat kétféle eszközzel végeztem:
e r

—M ü

1 1

e r

—

ionizációs

kamrával

és

számolócsvel.

Az ionizációs kamrában végzett mérésekhez mindig azonos mennyiség, száraz állapotban lév, porított anyagot használtam, amelyet egy
6

cm átmérj

kerek réztányérka felületén egyenletesen elosztva helyez-

tem be a kamrába. A kamrát késbb egy fémtokba zárt sínnel egészítettem
ki, amelynek egyik oldalán a vizsgálandó anyagot, másik oldalán az ellen1

Frederickson

:

Mode

of oceurrence of titanium and zirconium in laterites.

Amer. Min.

194S., vol. 33. p. 374 p.

7

ys

rz

preparátumot lehetett váltakozva betolni. Mérés eltt ellenriztem a
tisztaságát, vagyis hogy nem tartalmaz-e rádióaktív szennyezést?

kamra

A

sterilitást a kisülés idejével ellenriztem..

és

kémiai összetétel gánti bauxitminta

Az

alábbi táblázaton látható,

összsugárzás ionizáló hatására a

hány

hogy a megvizsgált
1

—1

19 db.

grammja

más-más szín

által kibocsátott

kamra alumíniumfüstszála

3 óra

alatt

tized osztás esett.

Minta

A vizsgált bauxitok

sz

kémiai analízise

Esés
tized-

i.

M

fokok-

sorozat

AljOj

SiO-

1—2

Fe 2 0i

—

9

10—11

7

17—18

4

12—13

4

3

17

4

A
A
A
A
A

61—62

3

18

6

A kzet

61

9

13—14

3
9

A kzet
A kzet

7

A

1.

70—75

2.

65-66

3.

63-64

4.

62

8

5.

62

6.

7.

4

6

3-4

egj

egyzések

ban

kzet színe fehér
kzet színe sötétsárga
kzet színe krémsárga, barna foltokkal és zárványokkal
kzet színe sárga
kzet krémsárga, rózsaszín foltokkal, nagy, barna
zárványokkal

8.

61

8

12

9.

60

7

17—18

színe krémsárga, többé-kevésbbé szabályos alakú
zárványokkal
színe világosbarna

színe barnássárga. Itt-ott barna zárványok és apró,

sárga ooidok

kzet

színe sárgásbarna, többé-kevésbbé szabályos

zárványokkal
10.

59-60

11.

58-59

12.

57-58

13.

54—55

14.

45

5

4

16

4

A kzet

színe sárga, elszórva nagy, barna zárványok

—

17

4,5

A kzet

színe világosbarna,

2

3—4
3

18—19

6

22

6,5

28—29

4
4

15.
16.

G. M. csvel

elszórva barna zárványok és

sárga ooidok

megmért bauxitminta
is

3

17.

3

18.

3

19.

2

II.

Gránit (Velenceihegység)

1

III.

Gránitgnejsz
(Sonroni-hegység,

2

A kzet

A
A
A
A

kzet
kzet
kzet
kzet

A kzet
A kzet
A kzet

színe zárványos sárgásbarna

színe okkersárga, barna zárványokkal
színe vörösesbarna, okkersárga ooidokkal
színe lila

színe sötétsárga
színe sötétsárga, barna ooidokkal
színe krémsárga, barna zárványokkal

színe barna

Khegyi-kfej t)
IV.

UjOg nemzetközi
standard. 1 gramm

15,397

Természetesen az ilyen kis- bauxitmennyiséggel végzett sugárzásmérések az anyag inhomogenitásánál fogva nem lehetnek tökéletesek,
csupán tájékoztató jellegeknek tekinthetk. Összehasonlítás céljából
lemértem a Velencei-hegység egyik kfejtjének a gránitját és a soproni
Kristályospala-hegység Khegyi-kfej tjének kétcsillámú gránit-gnejszét.
A kétcsillámú gránit-gnejsz nagyobb aktivitást mutatott mint a gránit*
de mindkett alatta maradt az átlag bauxitok sugárzásának-
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2.

ábra:

A

mérésekhez használt hordozható részec-Jkeszámláló.

Az ionizációs kamráiban végzett méréseknél, tömegüknél fogva sokkal
ülte r-számolómegbízhatóbb eredményeket szolgáltattak a G e i g e r
esvel végzett mérések.
A 16. számú minta adatait az alábbiakban közlöm:

—M

A

bauxit sugárzása
alatt a kozmikus
sugárzás leszámításával
20'

A
minta

mérés
M. -cspapírtokban
I.

száma

Gr.

918

16

A

kozmikus
sugárzás 20' alatt

II.

mérés

a bauxitmérés

G.

M.-cs

idpontjában

A

bauxit

A

bauxit

A

és a koz-

kemény

mikus sugár-

gamma

súlya

zás viszony-

sugárzása

kg-ban

száma

°/o-ban

minta

ólomtokban
637

258

3,7

67

27,5

A

táblázat a bauxitminta mennyiségén és sugárzósán kívül feltünteti
a kozmikus sugárzást a bauxitminta mérésének az idpontjában, továbbá
a bauxit és a kozmikus sugárzás viszonyszámát, végül pedig a bauxdt
kemény gamma sugárzását százalékban. Hogy a 16. sz. bauxitminta
kemény gamma sugárzását milyen radioaktív elem vagy elemek jelenléte
okozza, arra nézve a további vizsgálatok fognak végérvényes feleletet adni.
kérdés eldöntése a bauxitok genetikája szempontiábó sem közömbös.
Méréseimet összehasonlítva
Földvár i 3 -féle
a Szalay 2és
mérésekkel, azt találtam, hogy a vizsgált bauxit sugárzása jóval felül-

A

1

!

fizikai
5

U.

Szalay: Kutatások urán és thorhim magya-országi elfordulása után korszer atommódszerekkel. Magyar Állami Földtani Intézet Vitaiilési Beszámolója. 1948, vol. 10.. p. 5-.
Földvári: A magyarországi radioaktív anyagkutatás földtani és kzettani vonatkozása.

o. p. 23.
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múlja a Velencei-hegység gránitjaidnak a sugárzását, nemcsak azért, mert
a S z a 1 a y F ö 1 d v á r y-féle mérések viszonyszámali, egyetlen kiugró
értéktl eltekintve, általában 0,43 2,48 között mozognak, hanem azért is,
mert én a méréseket mindössze 13 cm sugarú gömbnek megfelel bauxitmennyiséggel végeztem.
Az arkanzaszi lateritben szerepl kis Zr-mennyiség semmiesetre sem

—

—

fedezheti hazai bauxitjainknalk az átlag gránitokét jóval felülmúló sugárzását. Fel kell tételeznünk tehát,
nagyobb százalékban van jelen,

molekulaként más

hogy bauxitjainkban a Zr vagy sokkal
vagy a radioaktív elemek komplex-

elemekkel társulnak. Ilyen társelem lehet

melynek ionpotenciálja közel

A

áll

pl.

a Ti,

a Zr-é'hoz.

Ti-é 2,43

+4
,

a Zr-é 2,24 +4

.

Ami

bauxitjaink esetleges nagyobb U-tartalmát illeti, utalunk Fredericksonra, aki szerint a Ti, a Zr és az U bizonyos körülmények között
t

á rsullia t nak

egymással

TiO(OH)
ZrO(OH)
UO,(OH)

2

Ti0 ++ + 20H^
Zr0 ++ +20H~

2

U0 ++ + 20H

2

“

2

Méréseink jelentségét növeli, hogy a bauxitban olyan minség
alapanyag áll a rendelkezésünkre, amely a radioaktív elemek esetleges kivonása után sem lesz medd kzet, hanem további feldolgozásra
váró értékes nyersanyag marad.
Nem tartom lehetetlennek hogy a sugárzás bizonyos esetekben hozzá
fog
segíteni újabb bauxiitlelihelyeknek Geiger Müller számolócsöves készülékkel való felkutatásához, ha azok nem nagy mélységiben

—

feküsznek.
*

A

történeti hség érdekében meg kell említenünk, hogy
i 1 1 1 e r
E. professzorral Bécsben megvizsgáltattuk a gánti
1931-ben
bauxitot és erre vonatkozólag tle a következ adatokat kaptuk: „Ich habé
die Proben 13, 14 und 20 Deiner Bauxitsendung auf Radioaktivitat prüfen
lessen und íolgende Werte erhalten:

Megjegyzés:

D

2,51.10““
No. 13 ...
2,34.10-“
No. 14 ...
4,63.10““
No. 20 ...
bezogen auf UaOs-Einheiten. Mit anderen Worten heisst dics folgendes:
Dér Durehschnitt an Rádium in einem Gesteine betrágt (in 1 g/10 -12 g
Rádium. In den Ganter Bauxiten ist dér Radiumgehalt daher cca 2,10 ~ 10
alsó immerhin noch um zwei Grössenordnungen grösser als es sonst in
Gesteinen dér Fali ist. Für Heilzwecke ist das Máténál daher nicht zu
verwenden. Immerhin ist es interessant, dass die Ganter Bauxite radioaktív sind, weil dies auf eine Genesis aus ehemaligen Eruptivgeste inén
deutet. (Anreicherung des Tboriums mit dem Titán) .“ Vadász E.
.

.

.

Szemle
A
Linné

(1707

—1778)

.geológus

Linné

természetbúvári tevékenysége fként az állatok és nö-

vények rendszerezésére s a fajok állandó voltára vonatkozólag van a köz.udatban. Linné azonban korát meghaladó egyetemes természetbúvár volt. Földiám megfigyelései is alapvetk, ezek azonban külön, oö^ö munkáiban szé.szóitan találhatók s egységs földtani szem.éie.'é nehezebben összeA kelk.
A földrétegekben elemezett gyakori növényi és állati maradványokat

Aristotoies óta a 18. századig csak a természet játékainak tekm. ették és
külön alakító ervel magyarázták, vagy a kzetréiegekben visszamaradt petékbl számlázottnak vettek. Linné idejóoen ugyan tú. jutottak ezeken a misztikus elgondolásokon, de a bibliai terem, störténet gátló hatása a.att. továbbra
is a vízözönben elpusztított lényeknek tartották. Linné elfogadta ugyan a
bibliai özönvíz tényét, de csak abban az alakban, hogy annak idején a szárazföldek nem a mai terjedelmek voltak s fokozatosan növekedtek. A Földet ebben az állapotában végtelen tenger borította, amibl egye. len sziget állt ki
s ott az összes állatok és

hettek.
tehát a

Helyi

Ez

növények kényelmesen elfértek és kitnen tenyésznagyobb a bibliai paradicsom" kiterjedésénél,

a szeget alig volt

.,

bekövetkezett özönvíz szerinte

jellegit

A

eseménynek

nem

is

lehetett

általános a Földiön.

tekintette.

szárazföld fokozatos növekedését nyilvánvalóan Skandináviában álmegfigyelt tenger szint változásokra vezette vissza. Utazásain sokfelé
agyagba ágyazott tengeri kagylókat, ame’yekbl arra következ.etett,
hogy azok a helyek egykor tenger alatt voltak. Sok helyen megfigyelte a tengerparti színlket, a hullámverés hatását, a fölhalmozott törmelékgátakat
s mindetekbl a tenger munkájának általános jellegét vezette le. A tenger
munkájának, tulajdonította sok helyen a jégkorszaki vagy belföldi jégtakaró
óriás-törmelékét, a hatalmas vándorköveket is.
A Keleti-tenger partvidékén tett észleléseiben tökéletes képet ad az egyanyagáról, a jégkoiri le hordásokban talált szerves maraldvákori parti szín
nyokról. Gondosan kereste a csigákat hogy azokból megállapíthassa -.melyik
világból valók“. vagy hogy „a tenger, a szárazföldim z hasonlóan miként változtatja meg lakóit“. Leírását mindig gondos rajzokkal is szemlélteti.
Linné volt az els, aki a skandináv partok sziklaszínlit, fölgátolt jégtó
módjára írta le és tagadta, hogy ezek a bibliai özönvízzel kapcsolatba hozhatók volnának, „Aki mindezt özönvíznek tulajdonítja, amely hirtelen jött és
elmúlt, az valóban idegen a természettudományiban és vak, aki csak mások szemével lát, ha egyáltalán Iát valamit“.
Figyelemreméltó Linné 1756-ban kiadott munkája Öland és Gotland szigetek földtani fölépítésérl s különösen Svédország déli részén Kinnekülle klaszszüus vízszintes település biazalttalkiarós (trapp) kambriumi és szilur rétegeirl. A rétegekbl itt számos smaradványt ír le s Wernert megelzve,
a trappot üledékes kzetnek tartja. Ez a neptunista fölfogás is feledésbe ment
bosszú heves tudományos vitát okozott
e r n e r nevéhez
s késbb
Különös figyelmet szentelt a futóhomok megfigyelésére és a kelettengeri dünék
festi leírását adja. Kambriumi homokkövekben is vélt, futóbomok jelenségetala
talált

k

W

fzd

ket fölismerni.
Bár az özönvíz-fölfogástól mentesítette magát, az akkori idkhöz meiten
ídoszakoK
a földtani idszemléletrl, különösen pedig az 'egyes földtörténeti
egymáshoz! viszonyáról vagy azok igen nagy idtar. amarol semulyen to
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gaima nem volt. Ez következik már aíbból is, hogy a szárazföldek fokozatos
gyarapodásának bizonyítására a kambrium- szilur ts pleisziocén szembeötlen
különböz idszakait használta föl. Ez viszont érthet, mert az általa vizsgált
területek földtani íöiépiteseben Csak ezekkel találkozott. Nem volt fogalma az
smaradványok kormeghatározó voltáról, amit W. Smith csak jóval késbb,
1815-ben állapított meg. Eleinte nem gondolt arra sem, hogy az sidk szerves
maradványai már a földtörténet során kihalt alakok. Linné nézete szerint a
tengereket még csak kevésbé ismerjük s „talán mindezek az állatok a legnagyobb mélységekben tartózkodnak, sohasem kerülhetnek a partra' Ez a föl4

.

fogás a tengerismere.ek akkori állásánál, teljesen jogos volt.

Az

ikrás mész-

kövek (colit) keletkezését kövesült ikraként, helytelennek tartja, mert annyi
ikra sohasem lehetett a Földön, ami ezekhez elegend leit volna.
Az említett Kinnekulie-hegy rétegeinek leírása azért is nevezetes, mert ar-

Linné eg-y méret. ártó szelvényt rajzolt, amely a térszíni viszonyok és a
rétegek településének hü ábrái olásával, az els ilyenirányú földtani szeivényAz itteni rétegek tengeri üledékképzdését is magyarázza s azokból kikerült
kihalt állatok jelenlétét a Sargassuru összehordó, taágából származtatja. Itt
utal egyszersmind a keletkezés idtartamára is, miközben ismételten elutasítja
az özönvízzel való kapcsolatot, mert ezeknek a rétegeknek keletkezéséhez az
öí öd víz tartamáról sokkal nagyobb idre volt szükség. A rétegeknek ezt a fölépítését általánosítja Svédországra, majd az egész Földre, s mindez szerinte
..legnagyobb csodálatunkat váltja ki Földünknek a Teremt által létrehozott
berendezése iránt
Linné a föld fölépítésére vonatkozó általánosítását a Systema nalurae
III. kötetének 12. kiadásában, 1768-ban foglalta össze. Alapul vette a Kinpekulle fölépítését, amelyben szerinte a földkéreg anatómiája szemléltethet,
ahogyan a földrétegek (strata terrae) a megelz idkben fölhalmozódtak 44
-,,A kzetképzdés nyilván nagyon egyszer dolog, de a jelenlegi tapasztalatok
nyomán mégis nagyon sötét Ezeket a kzeteket kell beszédre bírnunk, gondos megfigyelésekkel, mert a „Föld különböz kszénrétegei sokszor a leglegidsebb rétegei,
magasabb hegyek alján az egykori világ változásainak
44
suttognak, míg minden más néma
amirl csak
ról

44

.

,

.

4

'.

A

k

.

Föld különböz rétegei, éppúgy, mint a talaj növekedése is, mindenütt
hasonló sorrendben megfigyelhet nem közös kataklizmák zavargásaiból, hanem sok század munkáinak eredményeibl adódik. Ez lényegében a késbben.
Lyell által formulázott s a korszer földtan alaptételeit jelenti, a lassú folyamatok, kis ha ásainak. hosszú id alatti nagymér ék összegezdésében.
Linné szerint a tenger nem a Föld anyja. A földkéreg összetételében az említett Kinekulle-rétegezdése szerint felülrHefelé: sziklarögök, pala, tengeri
mészk, pala és legalul iszap vesznek részt.
Meg kell említenünk, hogy Linné, korát meghaladóan, minden földtani
vonatkozású munkájában a bibliai özönvíz ellen foglalt állást. Ez akkoriban
merész cselekedet volt. mert Angliában Buckland még a 19. században is
egyeztetni kívánta a földtörténetet a bibliai teremtéstörténettel. Egyházi részrl nálunk Probásaka O. még századunk elején is ezzel próbálkozott. Nem
tartom lehetetlennek, hogy Linné földtani gondolatai ezért is maradtak ismeretlenek s mindig csak a -Teremt létezését hangoztató oldaláról mutatták
be t. Pedig erre nézve is lehettek Linn érnek kétségei mert a Föld koráról
ugyan nem lehetett elgondolása, mégis azt írja hogy „a Földet sokkal idsebbnek tartaná, még a kínaiaknál is ha a Szientírás azt megengedné 44
A Systema naturae igen elterjedt és olvasott
volt. föltehet tehát, hogy
Linné abban közölt földtani nézetei is kihalással voltak a földtan fejldésére Worner-nek, a mindent vízi üledéknek tartott neptunizmus megtestesítjének a hegységek fölépítésére vonatkozó megállapítása sokban emlékez44

m

Linné

44

.

Werner

tet
tellurisára
nemcsak ismerte hanem bségesen
_, strata
idézte is. Még gondolkodásbeli rokonság is van közöttük abban hogy
a svédországi Kinnekulle-hegy földtani fölépítését az egész Földre vonatkoztatta (strata terrae). ugyanúgy
is szászországi s 7
körzetre szorítkozó tapasztalatait általánosította a hegységek szerkezeti fölépítésére és a kép.

Linné

Werner

zdések

k

Werner

sorrendjére.
á’líto'ta a földtan ludomá rvos alapozásában
a megfigyelést mindenekeltt eiföltéte’nek Ezt is mcg'aláljuk már Linnénél aki a természetvizsgálók figyelmébe ajánlja a
megfigyelést, a tárgyak leírásában pedig a természetet úgy kell utánozni.

mindenre kiterjed

ion

hogy aki

•

leírást

olvasna,

a tárgyakat mintegy

természetes

ml ójukban

maga eltt iassa.
Különböz útleírásaiban szétszórtan fölemlített smaradványokon kívül,
külön munkában foglalkozott Linné smaradványok rendszeres leírásával is.

A

vonatkozó fejezetet azzal az érdekes megjegyzéssel vezeti be,
<do og az emberi élet megörökítésére szobrokat, sírhalmokat,
sírföl iratokat használni. ,A sárhalmokat elhordja a szél s a földet betapossák“.
A Teremt azonban a legmegvetettebb ália. okról olyan régiségeket alkotott,
amelyek mérföldekre terjedn találhatók, legmélyebb árkokban a legnagyobb
hegyek alatt“. „Senkisem tudja mikor éltek ezek ott, világos azonban hogy a
hegy felépítése eltt jutottak oda“. A kövületek megtartási módjáról korszer
leírást ad s megkülönböztet 1. fossúliákat, amelyek hosszú idn át változatlanok a földben (ezek nagy részét ma szubfosszihsnak mondjuk); 2. ki, öl ott
kövületeket, melyeknek szilárd vázai a szervezet elpusztulása után kzetanyagggal tördött ki; 3. lenyomatokat végül 4. tökéletes kövületeket melyek
,,kívül-belül“ kvé váltak, mint a kovásodott fatörzsek. Emii. ettük, hogy az
általa leírt szilur- és kréta-faunaelemeket, keidéiben a mely tengerekben ma
is élknek gondolta, majd a tengerparti fauna vizsgálatából fokozatosan arra
következtet, hogy azok valószínleg kihalt alakok.
Linné tapasztalatait gazdasági vonatkozásiban is értékesíteni törekedett,
tehát az alkalmazott és gyakorlati földtan területén is mködött. Rámutatott a márga fontosságára a svédországi taajképzdésben s ezzel ia földmvelésben. Ennek a megállapításnak gyakorlati megvalósítása egy évszázaddal
késbb történt. Linné földtani és ásványtani jelentsége tehát magában
véve is méltó helyet biztosít számára a tudománytörténetben. Hogy jelentségéhez képest a földtanban mégis kisebb hatású volt. annak oka az említetteken kívül az hogy biológiai tevékenységének nagysága elhomályosítja földtani tevékenységét, bár ez a földtan akkori állapotához képest, ugyancsak ki..kövületekre’*

hogy értelmetlen
,

magasló

volt.

Vadász Elemér

Ismertetések
Varén eov: A

részének fö'dtani szerkezete.
Szovjet Tudományos Akadémia közelmúltban Magyarországon járt küldöttségének egyik tagja Varénoo v geo'ógus-professzor. a kurinszki területen végzett kuta ásairól összefoglaló kötetben számolt be. Részletes összefoglalásából bén ükrözdik vissza, a
szovjet geológia gondos és precíz munkán alapuló modern földtani szem’ élete.
A terület prekambriumi és paleozoós (kambriumi) képzdményeinek tárgyalása után részle esen foglalkozik a különböz mezozoós (jura. kréta) és harmadidszaki képzdésekkel, melyeket a Szovjetunió pé'damuiató üledékképzdési vizsgálati módszerei alapján tárgyal. Különös gonddal vizsgálja a fáciesvált ozások törvényszerségeinek összefüggéseit a különböz képzdések határkérdéseiben (kréta-eocén, ol gócén- miocén.)
földtani kifejldéseik részletes leírását és tárgyalását korszer tektonikai
vizsgálatok fejtege ése követi ahol geofizikai térkének szelvények és eredeti
-fényképfelvételek szemléltetik a terület szerkezeti kialakulását, a terület ersen
gyrt jellegét. Figyelmet érdemel újszer iömbszelvény ábrázolása, mely nagy
területre vonatkozóan a tér m‘nd három irányában érzékeltetni tudja a kifejldésék változásait és összefüggéseit,
Kiss
Szovjet

kurinszki depresszió Ny-i

Tudományos Akadémia

A

kiialdása. 1950.
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,
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Dobruljubova:

Izmencsivost

—

korralov

filogeneticseszkogo

—

roda

Dibunophyllum bipartitum (Mc Coy)
Caninia okensi s Stuek.
Izvesztyija
Akademij Nauk SSSR. Seria Biologicseszkaja No 2. 1948. Leningrad. p.

—

—

168- I.
VII. Tab. A neves kitn orosz s-korallbúvár éles meglátással
von párhuzamot a földtörténelmi ókori Pterocoral’.iák közül a Dibunophyllum
és. a Coiiina fejldése közt. Munkája bevezetjében a Pterocoralliák egyén- és
fajfejldése közti viszonyt taglalja. Tudnivaló, hogy ia földtörténelmi ókor
koraijainak egyéni fejldésében a törzsfejldés nyoma t minden állatnál jobban és sértetlenebbl megtaláljuk. A törzsfejldés emlékeinek ez a megrzése
az egyes fajok meghatározásánál sok nehézséget okoz még a szakembernek is:
bálás munka tehát megfelel anyagon ennek a 'kérdésnek tanulmányozásaSzerz megállapítja, hoay a Pibunopbyllumok viseeralis elemeinek kifej'dése

149

!

késbb

lép fel a törzsfejldés során.
s ezért a

kitnen követhetk

felé
viseeralis^

A nyomok

a pol'p belsejében alulról

Caniniák sibbeknek bizonyulnak,

fel-

meirt

A

elemeik differenciálódása még nem elrehaladott.
rendszertani
kiértékelésnél ezeket a szempontokat
szerint is különösen
_figye embe kell venni. Az egye? tenyészeteket (értve ezalatt az si teleoeket)
is jól fel lehet ilyen vizsgálatok céljára használni, s így ia tömeges vizsgálatok
a tanulmány szempontjából elmellzbetetlenelk.

Dobruljubova

1

A

Dibunophy'lumoknak küls hólyagos zónája van, bels falgyrje, gyér
a sövények között lemezalakú központi oszlopocskáAz oszlopocska között
tab -ala rendszer fejldik ki. Ez a viseeralis

(üss e p ni e nt á 1 i s kötései
:

val.

rendszer a Biogenezis során

A

sr

késbb alakú

1

ki

de korán az ontogenesis során.

Dibunophyllum és a Caninia között a Koninckophyilum korallok képezik 'az
átmoteíet. Ezekben a központi oszlopocska még nem minden esevben hatol fel
a kehdlybe, azaz az ontogenezis során nem fejldik ki mindig. A Caninid bán
csak ritkán találjuk meg az oszlopocska kezdeményét, s ekkor is csak a legfiata.abb egyéni fejldési állapoton. Ezzel szemben sövényeinek egy része a
Caninid kra jellegzetesen megvastagodik.

A munlka végéihez csatolt tábláik jók és szemlél tetek és pontosan rávilágítanak az elmondottakra. Felvázolásuk újszer és azt az óhajt kelti a szakemberben, hogy bárcsak minél több Pterocoralliia-fajnak ilyen pontosan kikuathatnók egyéni és törzsfejldéstani összefüggését, mint azt Dobiruljubova
tette.

Kolosváry.

•

Soehkina: Izmencsivost viechnieh priznakov devonskieh i silurijskich
korallov Rugósa. Izvestija, Akademij Nauk SSSR. Séma Biologicseszkaja No
186. Számos szövegközti ábrával.
neves orosz
2. 1948. Leningrad
p. 171
koraibúvár a devon- és a szilurkorú P erocOral!iákró\ értekezik, legfképpen
azok formaváltozékonyságáról. Tárgyalja a Columnáriák, Phoydophyllumok,
CysHphyllumok, Rhizophyllumok. Kodophyl.umok, Pseudap.exu-.ok s más
korallnemzetségek és fajok variációit. Kitér a telepes korallok változék"nyságának ismeretére is (Peneckiella, Schlüteria) s a gazdag orosz, valamint
nyugati irodalom felhasznál árával rámutat arra. hogy a diagnosztikában
mennyire fon'os a forma- és alakváltozékonyság ismerete a tévedések elkerülhetsége szempontjából.

—

A

Kolosváry.

Sokolov: O

Dokladá
Peterhans után a
C liadtelesek rendszertani helyével foglalkozik a neves orosz szerz. A Hliaetetesek ugyanis sok ideig Tabulafa korainként szerepelek az slény* anb°n;
Peterhans és Sokolov szerint azonblain nem koraitok, hanem a Treptosfiomae nev Bryozoák közé tartoznak és így Morét francia iku ató legújabb
tankönyvében már ezt a Peterhan s S okolo v-iféle megállapí'áet vette át.
Kolosváry.
szisztematicseszkom

Akademij Nauk SSSR.

1948.

po’oksénii

Tóm. LX1II. No.

6.

gr.

Chaetetida,

p. 733^-736.

—

Jekovlev: O

prikleplenii korallov Tetracoralla

rodovogo priznaka. Dokladi Akademij Nauk SSSR.

—

i

1948.

zlacseni' e»o kak
Tem. LXIII N. 6.

740 Dobruijubova nyomán a IHbunophyllum rokonságo kutatja
p. 737
a Bo hrophyllúm és a Cyathophy lum nemzetségekhez és a Pterocoralliók
viszonyát is vizsgálja a Cyclocoralliákhoz.
Kolosváry.

W. Petraschek u. W. E. Petraschek: Lagerstattenlehre. Wien 1950.
Spr'uger-Verlag. A német szakirodalomban található kézikönyvek mindegyike
az ásványi nyersanyagok egyik vagy másik részével, érceikkel, kszénnel, kolajjal vagy a különböz egyéb hasznosítható anyagokkal foglalkozik. Szerencsés
és hálás feladat volt tehát a teleptan egészérl összefoglaló tankönyvet írni.
Ezt. a föladatot a szerzk egyesített nagy oktatói tapasztalattal és gazdag gyakorlati ismerettel mintaszeren oldották meg.
A 406 oldalra terjed 233 jellegzetes szemléltet rajzzal ellátott könvv
.érctelepek", ipari ásványok, kövek és földek", „sók", ..általános 'kszénfölidtan" és kolajföldtan" fejezetekre oszllik- Mindegyik fejezet öná'ló egész,
mely az egyes anyagok rövid jellemzését, keletkezését, gyakorlati kuta.ási
módját és jellegzeteséé és fontosabb elfordulási helyeit ismerteti. Az utóbbiak között sok érdekes és kevésbbé imert középeurópai példát találunk,
amelyek a szerzik személyes vizsgálataiból, közvet’en gyakorlati tevékenységébl adódnak. Magyar vonatkozásit adatok is
szerepelnek ugyancsak W. .Petraschek régebbi gyakori magyarországi látogatásából és a
magyar szakirodalom állandó figye emmel kísérésébl kifolyólag.
A jól átgondolt és könnyezi áttekinthet módon egységesített tárgyalásban közölt ismeretek minden idevágó kérdésrl korszer tájékoztatást adnak.
Kezdk és gyakorlati szakemberek egyformán nagy haszonnal forgathatják
tanulás, ismeretbvítés vagy adatkéréséi és emlékeztetés céljából is Hasznos
lett volna még az említett önálló fejezetek szoros<abb bapcso'atát a különböz
telepek és hasznosrható anyagok általános földtani szabályait és azonos földtani kutató módszereit rövid bevezetésben összefoglalni.
A könyv szép kiállítása is d cséretremé!tó. Addig is míg magyar nvelven
adhatunk hasonló tárgyú tankönyvet, ez a könyv hozzánk legközelebb áll tar-

,,

srn

:
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A

könyv egyik szerzje
talmi vonatkozásában, tehát külön figyelmet érdemel.
a leobeni bányászati fiskola ny. professzora, a Magyar
Földtani Társulat régi tagja, akit melegen üdvözlünk érdemekben gazdag tudományos munkássága bségszarujának közkinecsé tétele alkalmából.

W. Petraschek

Vadász

Stíllé: Das Leitmotiv dér geotektcnischen Erdentwicklung. Deuteche
Atkadem e dér Wissenschaften zu Berlin. Vortráge und Schriften Heft 32.
:

— 27.

Stíllé a tektonika nagymestere, e dolgozatában a föld nagytéktonikai történéseinek vonalán hoz rendkívül érdekes és egyben további kutatásokra és meggondolásokra nagy mér ‘ékben sarkaló új gondolatot.
földkéreg
geotektcnikai fejldésmenetét vizsgálva, arra a jól alátámasz'ott következtetésre jut. hogy a földtörténetben geoiektonikai alapon legalább két nagy41
idszak (-.Grosszeiten ) mutatható ki: egy geotektonikai korai és egy kési
1949.

1

A

másodikat pedig Neogá kumnak nevezi.
rendelkez állapottal kezddik és
teljesen merev állapottal végzdik. A két
nagyidszakot az aigonkiumi mélyreható á'alakulás (= algonkischer Umbruch)“ választja el. amely a merev viselkedés megváltozását jelzi.
Erre a következtetésre a geotektonikai transzformáe'ók: destrukció,
.konszolidáció, regeneráció vizsgálata vezette. E transzformációk alapján megidszak. Az elst Protogáikumnak

redzhet
messzemenen merev, st szinte
Mindegyik

kiterjedt

a

terekkel

,

állapítható a geotektonikai földkép fejldés és a fejldési irányzat. Kiindulásában a fiatal algonkiumi állapotot vette sállapotnak. Az akkori szárazföldek
az sgeoszinklináaz skontmensek. az óceánok, -óceánok az üledékgyüj
Iífok. Nem tartható az a régi fölfogás, hogy új szárazföldek nem képzdhetnek. továbbá hogy kontinensek helyén nem képzdhetnek mély óceánok (ez
utóbbi fleg sial-elvárdorláesal köve kezhetik be). A lepusztítási folyama'ok

k

Az ids déli Gondvana-szárazföldet erben kikezdték már
szemben a lényeges részeiben fiatal északi kontinens viszont még
meglehetsen zárt tömeg bár kezdd szétesések már mutatkoznak. A löld
sideje óta .a kéreg köve'kezetes fejldése állapítható meg: nagvki terjedés
üledékgyüjt terek mindinkább szárazföldi területekké válnak. Ennek követkéz ében a földkéreg ma már nagyon elrehaladt szín e teljesen merev állapotot ért el. Ezt a fejldést magma'izmus alapján is alátámasztja utalva arra,
hogy a kezdet és szinorogén magmatizmus. állandóan csökken, a végs jelleg
öregedési jelek.

azok, ezzel

pedig növekszik.

A

fiatal
tak. az ez

algonkium eltti idik kzetsorozatai szárazföldi szerkezetek volszármazó üledékgyüjt terek az ids algonkium-fiatal algon-

idbl

kium határát nem
algonkium s

V

a"
s
a
élték túb legalább is mé*; bizton példn erre
geosz'nklináliaai már elbb kontinentálissá vált aljzaton
alakultak ki. Ebbl adódik az az elképzelés, hogy a már teljes vagy csaknem
teljes merevségi állapot a földtörténelemben legalább egyszer már megvolt az
ids algonkium végén, az algomán gyrdés után. Ekkor is. tehát lényegében
a mai állapothoz hasonlóan, csak óceánok és kontinentális terek voltak,
amelyek igen kiterjedt redzhet terek végs konszolidációját jelezték. Az ids
algonkium-fiatal algonkium határáig terjed a Protogáikum s attól kezddik
;

:

fiatal

a Neogáikum.
szerint bizonyos jelek arra utalnak- hegy a Protogáikum rendkívii
i« tulajdonképpen két nagyi dszakra tagolható: az archaikumot magába foglaló idsebb Protogáikumra. amelyet az utó laurencia,
mélyreha'ó átalakulás” zár le és az ids algonkiumot felölel Deuterogáikumra
földkéreg mai állapotát- tekintve lehetséges az is, hogy egy újabb
nagyidszak kezdete eltt állunk, amely a következ pár száz évmillióra
terjedhet.

Stíllé

1

hosszú idtartama

A

E

nagyszabású elgondolás minden bizonnyal nagy visszhangot fog

kel-

teni a geotektonikai irodalomban, az okok felderítése vagy legalább valószínsítése pedig eddigi geotektonikai ismereteinket nagymértékben viheti elbbre.

Vendel
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Schraitt: Uniforniitarianism ami thc Ideál Vein. (Economic Geology
p. 54—61. 1950.) Az ideális telérbeosztás szerint az egyes mélységi

45.

típusoknak'

(epi-,

mez

hipotermális)

átmenetek azonban ritkák és

egymásba

teljes egymásfelettii

át

kellene menniük,

iszkcessziió

ilyen

egyáltalán

nem

ismeretes.

Az ércképzdés arra utal, hogy a földkéregben végbemen nagy és nem
ismétld változásokkal kapcsolatban egymástól elüt ércképzö-idöszakok
voltak a geológiai múltban, s ezekre az uniformitarianizmus nem alkalmazható.
Ezt támasztja

alá. hogy az elemek mélységi zónabeosztása alól számos
van és pl. a harmadkori ércképzdésnél csekély mélységben keletkezidsebb ércképzdé: ek jellegzetes mélységi féméinek ércei. Típusos
epiiermális ércesedés viszont csak a harmadkorban van.

kivétel
tek az

4

'

.

44

,

Ivilá

és

ástalannak látszik epitermális érce edés alatt mezo'ermálist keresni
;

nagyobb mélységre csak azok a

úgyszólván semmi változás

nem

telérek

nyúlnak le, amelyekben függlegesen

észlelhet.

Pantó-

Ramdohr:

Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. Akademieoldal. 431 ábra. S eh n éli dér h ö h n-R a m d o h r
..Lehrbuch dér Erzmi.kroskopie“ c. könyvének 1931-ben megjelent második
kötete adta az addig ismert ércásványok mikroszkópi meghatározásához szükséges sajátságok ismertetésé. E kötet lényegében Ramdohr munkája volt,
aki hosszú évek során foglalkozott már az ércásványokkal kutatta azoknak
a telepekben való elfordulási viszonyait, maga több ércásványt is leírt sok
másnak pedig megállapította az ércesiszolatukban történ meghatározásuk
tekintetében fontos sajátságait s különösen behatóan foglalkozott az ércek
szerkezetével. Ramdohr könyve az ércekkel foglalkozó mineralógusok,
geológusok és az ércelökószítk számára nélkülözhetetlen.
Az említett régebbi munkához viszonyítva az éro c truktúrákat. valamint
ezeknek és az ásványtársaságoknak genetikai jelentségét tárgyaló rész új
fejezet, s egyben a könyv egyik legértékesebb része.
A
nagyobb felét egyébként az ércásványoknak és több jellegzetesebb
teiérkísérnek meghatározása tekintetében való ismertetése teszi. E munkájában 5300 számból álló összehasonlító saját anyagra (egy-egy szám sokszor
5 10, st még több csiszolatot is jeleni) támaszkodhatott. Ebbl is kiderül,
hogy milyen komoly alapra épített munkáról van szó.
Könyve két ffejezetre oszlik. Az els javarészt az ércásvánvok össze-

Verlag

1950.

I.

—XVI. és 1— 826

m

—

növési viszonyaival foglalkozó, fejezetet, az érctelepek genetikai írendszerévejl
kezdi, amiint azt

Goldschmidt Niggli, Schneiderhöhn

munkái nyomán ismerjük. E

alapvet

második felében

fog.alkoz k az ércösszenövésekkel. a szöveti viszonyokkal, a szövetekei formális, genetikai és technikai
szempontok szerint is feldolgozva. A szöveteket formálisan tárgyaló részben
elször az egyes szemek (bels és küls), majd a halmazok alaki sajátságait
tárgyalja. Ez után a szövetüket genetikai szempontok figyelembevételével csoportosítja, s vég! a szövetfajták technikai jelentségével foglalkozik.
szöveti viszonyoktól függ az e'készítés folyamata, tehát ez a fejezet nemcsak
tudományo-an, de gyakorlatilag is jelents.
könyv második ffejezete az éreásványofo meghatározását tárgyalja.
rész

A

A

Minden ércásvánnyal kell

részletességgel, mindamellett rendkívül könnyen
áttekinthet és kezelhet összeállításban foglalkozik Az egyes ásványok sajátságait a következ sorrendben hozza: Az els az ásványnév (mellette az esetlegesen eltér angol, francia é* spanyol név is szerepel; az orosz neveket egy
külön táblázatban könyve elején adja). Maid a kémiai összetétel (következik,
s röviden szóhoz jutnak a kristálytani sajátságok is. I r mer eti az ércásványoknak a fényesít esnél mutatkozó viselkedését s megadja a kész csiszolaton
idvel mutatkozó felületi elváltozásokat is. Az ércásványok Talmage-lkeményaége valamint a meghatározásukhoz szükséges optikai sajátságok (szín reflexióképesség olajban és levegben, reflexiós pleokroizmus. anizotrópiahatás),
<az étetésnél. maratásnál való viselkedés és fizikokémiai jellegzetességek a
következ adatok. Majd a szerkezet és a szövet, továbbá az ásványszemek
f
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küls

bels alaki sajátosságai következnek a sorrendben. Mindig' rámutat
arra is. hogy milyen más ásvánnyal való összetéveoz.ós lehetséges. de megadja azt is, hogy ez milyen módén kerülhet el- A pa ragén ez'sek
ismertetése is szerepel, sok ríj megállapítással, amely ugyancsak nagy segítséget
jeient a meghatározó munkában. A megvizsgált ércásványok termhelyeit is
és

Ramdohr

hozza a földtani és a földrajzi helyzet figyelembevételével. A legfontosabb
irodaimat ugyancsak megtaláljuk mindenütt (804 dolgozatra és több könyvre
történik hivatkozás!)^ végül a Debye—Scherrer-féle pordiagrammok kiértékeléséhez szükséges értékeket, valamint az ércásványok ilyen irányú vizsgálatában használatos módszert is közli.

A

nagyfontosságú könyv értékét nagyban emeli a számos fénykép és
a meg-

Mind a fényképek, mind a rajzok szépek és jól meg*válogalottak.
határozó munkát lényegesen könnyítik, fleg azok számára akik nem
rajz.

rendel-

keznek nagy összehasonlító anyaggal. A képek javarésze Ramdohr saját
(részben Ehrenberggel együtt készített) felvétele. Mnyomó papiroson
finomságuk még élesebben mutatkozható. t volnaVendel.

Benk:

Ásvány- és kzettan- Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N.
V. Budapest. 1950. 76 old. A könyv terjedelme és anyagtárgyalásának színvonala a szakosított középfokú oktatás kívánalmait óhajtja kielégíteni. Rövid
foglaia bán olyan összeállítást szándékozik adni, mely az eddigi középiskolai
tankönyvek keretein túlmenen, nagyobb részletességgel szól e tárgykör
ismeretanyagáról.
Ez feltehetleg egyben azt is célozná, hogy a felsbbfokú (bányamérnöki,
geológusi) kiképzést az alapismeretek és elemi fogalmak tárgyalása aiól mentesítse.

/

Benk

Ferenc munkája e célkitzéseket nagyrészt meg is valósítja.
Könyvét a kiváló szakmai fe. készültség a tárgykörben való jártasság, valamint a tömör és eleven eladásmód jellemzi- Az anyag összeállításában is
meghatározó t kerethez és színvonalhoz igyekszik ragaszkodni. Azonban ennek
a kényes feladatnak a megoldása nem mondható egészen sikerültnek. Különösen szembeötl úgy a tárgyalásmódban mint az egyes fejezetek kiválogatásában és arányosításában az egész anyagot jól áttekint és dialektikai egy
«égbe foglaló szemlélet hiánya. A részleteket illeten csak egy két példát raga-

dunk ki: A kristályalaktan tárgyalásához okvetlenül több ábrát kellene alkalmaznia és fleg egyszerbb, a középfokéi színvonalhoz ill szövegezést nyújtania, mert így az nemcsak a tanuló, Idle az oktató számára (is nehezen érthet
fejezetté vál k. A formák ismertetése és leírása helyenként nagyon egyéni, st
önkényes elképzelés szerint történik, ami esetenként téves fogalomalkotáshoz
vezethet. Általában

a kristálytani és általános ásványtani fejezetek sokkal
inkább egy fiskolai tankönyv kivonatos átültetésének benyomását keltik,
mintsem a középfokéi szakoktatás számára szolgáló tankönyvét. A kristályoptikai sajátságokból
ha már szerz ragaszkodik a tárgyalásukhoz
csakis egykét az iskolában is szemléltethet jelenségre kellene szorí'kozniEgészen felesleges pl. a cirkuláris polárosságról szólni s ennek keretében a
nagyon elavult Fresn el-féle hipotetikus magyarázatot mint való tényt feltüntetni- Ugyanígy a fajsúlymér módszereik beillesztése sem középfokú
tankönyvbe való, miivel részle' esebb utasítás hiányában, a módszerek ebben
a formában el nem sajátíthatók s így e. fejezet csak felesleges megterhelést
jelent tanú ónak és oktatónak egyaránt.
Az anyagszerkezet és egy-két kristálykémiai sajátság érintése, a korszerség követelményeinek megfelelen, talán egyik legügyesebb részletnek
mondható. Ellenben az ásványok leírásában illetleg felsorolásában nagy
•sietség és kevéssé megfontolt kiválogatás érvényesült.
A kzettani részrl csak annyit, hogy itt is nagyobb kiforrottságra és
jól mérlegelt anyagkiválogatásra volna szükség. Szerz szinte átszáguld a
tárgyon és rövidített formában fiskolai tárgyalásmóddal éh Ezért akadnak
azu:án olyan zökkenk pl. a kizet jellemzésnél hogy savanyú" és .,báz5kus“

—

—

1

,

plagioklászról beszél holott e kifejezések jelentésérl elzleg sehol sem szólt.
Avagy megemlíti, hogy haza: bazaltunk tulajdonképpeni hazamat. de hogy ez
miféle kzet és miben különbözik az igazi bazalttól, már nem esik szó. Hogy

105)

az andezitet
hiba leket.

iá

dáoit

kiömlésú kzeteként tünteti

fel

bizonyosan csak

sajtó-

Az

átalakult (metamorf) kzetek tárgyalásának nagyon mostoha sors
Csupán néhány sior emlékezik meg róluk azzal az indokolással, hogy
e kzetek hazánkban igen jelentéktelen mértékben vannak képviselve. Bár
érve.ése ebben a formában helytálló, azonban a nagy kzeiképz folyamatokat
kzet-földtani tekintetben egyenértékeknek kell minsítenünk s így a helves
kép csakis úgy alakítható ki. ha a metamorf-kzetek létrejöttének tényezirl
és földtani feltételeirl a magmás és üledékes kzeteknél bevezetett rész.etes
s éggel emlékezünk meg.
Ferenc munkáján a nagy sietség bélyegei tükrözdnek.
Mivel azonban könyve, úriként az ideiglenes tankönyv“ megje’ölés is mondja
csak khér’et. így remélhetjük hogy a végleges formába öntésénél úgy az
anyag kiválogatása, mint tárgyalásmódjának megállapítása céljából néhány,
a szakmában és oktatásban egyaránt jártas bíráló is részt vesz majd. akiknek további fontos feladata lesz az is, hogy a nagyon is szükséges stiláris
jutott.

Benk

javításokat elvégezze.

Sztrókay.

,

Benk:

Teleptan. Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N. V. Budapest.
tankönyveknek, különösen pedig a középfokú oktatást szolgáló
tankönyveknek megírását igen gondos és körültekint elkészítésnek kell megelznie. Fképpen áll ez a teleptan tárgykörére mely eddig önálló tananyag

1950. 180 o d.

A

formájában középfokú oktatásunkban nem szerepelt még Ez a tankönyv ebben
az összeállításban csupán kísérletnek vehet tehát, mely minden dícséretremél ó igyekezet ellenére is, nem lehet mentes bizonyos kiforratlanságoktól
és kezdeti hibáktól.

Szerz az anyag-elrendezés feladatát és egyben a korszer tárgyalásmódot
úgy kívánta megoldani, hogy munkájához egy, a közelmúltban világnyelven
megjelent különben nagyon kitn fiskolai tankönyvet választó t vezérfonalként. Könyvében azonban csakis erre a,z egy mre támaszkodott mind
a genetikai taglalásban, mind az anyag beo-: ztá-ában és a példák zömének felsorolásában is. Így tehá' könyve f jellemvonásaiban nem más. mint említett
munkának tömény kivonata, amit úgy o’dott meg, hogy az anyagot, kell
kr'tikai mérlegelés helyett, kihagyásokkal és nagyon tömör szövegezéssel
csökkentet* e le a kívánt terjedelemre- Tehát nagyon sok és zmfoltm fe'sorakozó iadatot ölelt fel, amihez pedig számos, ezten a fokon felesleges tíj fogalom
bevezetése vált szükségessé. Fképpen a magmás képzdések és a genetikai
folyamat? orok taglalásában kellett volna más kútfk állásfoglalását is mérlegelni hogy ennék segélyével a nagyon is szükséges egyszersítéseket
elvégezhesse.

Mindezek ellenére szerz nagyon ügyes és elismerésre méltó munkát végsikerült része a hazai vona'kozá c ban is fonto- és
jelents telepeknek a bauxitnak kszénnek és a szénhidrogéneknek ismertetése.
Kü'ön érdeme hogy a Szovjetunió ásványi kinc*eivel. az újabb adaoka’ felzett.

Könyvének legjobban

használva részletesebben foglalkozik. Szövegezése gördülékeny, tárgyalásmodora eleven é* éveze es. Azonban stiláris szempontból a könyvnek számos
és el nem hanyagolható hiánya van. mely a nagy sietséggel történt öíszeájlitás
ellenére is, a megfelel fórumok bevonásával, könnyen kiküszöbölhe' lett
volna.
Sztrókay.

Brandenberger:

Grundlagen dér Werkstoffehemie. Zürich. 1947.
(Ka-eher Veri.) Az ásványtannak a legu óbbi évtizedeikben nagy lendülettel fejld úi ága: a kris’álykémia mindinkább szélesebb alkalmazást
nyer. Az ásványtannak sok kérdését megoldotta (izomorfia, keverékkrislályképzdés ötvöztíiek stb.) és a szerves kémiának sok megfej hetet. en kérdésere
választ adott. Az épít- és ipari anyagok kémiai szerkezete sem oldható meg
a klasszikus kémia alapján, hanem csakÜ6 a kris.álykémia segítségével.
A rácöszerkezeti vizgálatok az épí és ipari anyagok kris ályszerkeze.ébl
fakadó tulajdonságait kiderítették. A szerkezet ismerete és kristálykémia
alkalmazása az épít- és ipari anyagok sok tulajdonságát megmagyaráz a298. old.
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Brandenberger könyve ezzel a tárgykörrel foglalkozik, s így behatóbb
tanulmányozásra nemcsak a technikusnak, kémikusnak, de kristallógrafusnak
is

ajánlható.

Tokody.

Burri: Das

Polarisationsmikroskop. Basel

1950. 296.

old.

(Veri. Birk-

háuser.) A könyv többet tar'almaz, mint ami címe alapján következnék- Nemcsak a polarizációs mikroszkópot ismerteti, hanem a kristályop'ikát is tárgyalja. Ez utóbbi rész különösen figyelemreméltó, mert a legújabb elméleti
címnek megés gyakorlati ismereteket röviden és világosan összefoglalja.
felelen a polarizációs mikroszkópra és felszerelésére valamint a hozzá tartozó
segédm-zerekre vonatkozó adatokat részletesen leírja. M'n-dazokat az optikai
vizsgálati módszereiket, melyeket a kzettanban használunk, behatóan tárgyalja. Az U-asztal használatával külön fejezte. ben a könyv végén bven
foglalkozik.

A

A

könyv megírásában szerzt azok a tapasztalatok irányították melyeket a zürichi egyetem hallgatóinak á=vány- és közét' ani gyakorlatain szerzett.
Ennek megfelelen az elméletén kívül fleg a vizsgálatok gyakorlati kivitelének meg smer érére helyezte a fsúlyt. Igyekezett a lehet legcélraveze'bb
utasításokat megadni a vizsgálatok eredményességének biztosítására.
könyv
nyereség a kezd mineralógusok és petrografusok részére azonban a kristálytani aiapismerelekkel rendelkez .vegyészek és biológusok is haszonnal forgathatják.
:

A

Tokody.

Gutenberg and Richter: Seismicity of the Eearth and associated
Phenomena. (Princpton 1949.) A könyv közel 50 év földrengési adatainak és
azok kiértékelésének összes! ése. Csak az els fele szövegrész, második fele

A

táblázatok tartalmazzák az 1904. és 1946. közé es sekélyrengések
közepes mélység rengéseket a nagyersség mé yfészk rengések adatait' a sekélyrengések területek szerinti összesítését,
valamint ugyanezt a közepes mélység és mélyfészk rengésekre, végül a
tzhányók adatait. A szövegrész tulajdonképpen ezeknek az ada oknak területi leírása, valamint bellük levonható következtetések összefoglalása. Foglalkozik a földrengések eloszlásának a hegyszerkezetekhez, mélytzhányókhoz való
tengeri árkokhoz gravitációs anomáliákhoz és
viszonyával. Nagyon érdekes összefoglalást ad a Föld szerkezetérl. Az ersen szeizmikus és teljesen nyugodt területek leírása után a tengerrengérek
kérdésérl, valamint a földrengések mechanizmusáról számol be. Értékes
irodalom egészíti ki ezt a nagyon tanulságos olvasmányt.
táblázat.
adatait. >a

nagyersség

mköd

mköd

Egyed-

Rt

A

gyakorhé: Prospeetion géopliysijue T. I. (Páris 1950.)
Rothé et
lat geofizikai kutatás céljait óhajtja szolgálni. A megjelent els kö‘et a szeizm’kus mérési módszerekkel és a rádioalktív-módszerekkel foglalkozik. Nagy
érderne, hogy az elméletileg megalapozott eredményeknek nagyon sokszor
konkrét gyakorlati kivi' elét is közli. Ugyancsak új benne az hogy eddigi
szeizmikus felvételeik eredményeirl is részletesen beszámol. A következ
részekbl áll: I. rész: 1. a refrakció módszere. 2. A kutatás kétféle módszere
és a hullámok terjedése. 3. A reflexiós szeizmikus módszer. 4 Mszeres berendezések. 5. A felvev berendezések elmélete. A II. rész tartalma: 1- Az Egyesüli Államok szeizmikus felvételei. 2. Néhány példa szerkezeti kutatásokkal
kapcsolatban. 3. Lengyelországi szeizmikus felvételek. 4. Gleccserek morfológiájának kutatása. 5. Egy új szeizmikus felvétel Franciaországban. 6. A szeizIII. és IV. rész: a rádioaktív-módmikus módszer alkalmazása a tengereken.
ze !'t tárgyalja. A III. rész kissé elavult é- akadémikus jelleg. A IV. rész
ismét érdekesebb, mert a rádioaktívkutartás geológiai alkalmazásait tar-

A

talmazza

Egyed.

111

Hóé: Recherches sur la radioactivité d’un gránité des Vosges pár la
méthode photographique. (Anales de Géophysique T. 4. 1948 ) A tanulmány
Vogéaeikbl való gránitok radioaktivitásával foglalkozik. Szerz a rá dlloak ti vitás vizsgálatára fényérzékeny lemezeket hasznúi s ennek techn káját is közli.
Az alfarészecskék nyomvonalai általában cirkon jelenlétekor lépnek fel bár
a cárkon nem mindig mutat nagyobb aktivitást. Ugyancsak a cirkonkörüli
sugárzás következményeiként fellépnek a pleochroós udvarok. E részek területén sugárzás nem észlelhet. Megállapítható, hogy a rád'ioaktív-sug árzás a
biot-tokban lév cirkon közvetlen környeze ébl indul ki míg a földiátokban
és kvarcban egyáltalán nem tapasztalható. Tisztázódott az is, hogy a sugárzás
az urántól és származékaitól ered.

Egyed.

okú

el: Introduction á l’étude mécanique des deformations de l’écorce
G
Föld és a földkéreg megismerésére a földtan mindterrestre. Párizs 1948.
inkább igénybe veszi azokat az eredményeket, amelyeket egyszerbb körülmények között iá fizika és szilárdságtan az
és anyag kölcsönhatásának tisztázásában már elért. S hogy mennyire hasznos ez az út tanúságot tesz róla
e munka, amelynek második kiadására alig öt éven belül került sor. Természetesen ezen a területen már nem lehet reális ha' árt vonni földtan és a Föld
több mint 500 oldalais
két részre oszttermészetfana: a geofizika között.
ható. Az els 100 oldalon az egész Földre, tehát annak bels szerkezetére
vonatkozó megismeréseinket veszi vizsgálat és kritika alá. Fog.alkoz tk elször
a Föld alakjának kérdésével, az anyagok eloszlásával a Föld belsejében.
Elemzi az izosztáziát és annak földtani szerepét. Vizsgálat alá veszi a Föld
szilárdsági viszonyait a dagályjelenségek és a földrenaé-'ek alap’án,
majd a nyomás- és hmérsékleti viszonyok megismerési_ lehetségét tárgyalja.
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Különösen érdekesek azok

szempontok amelyeket a Föld bels hmérsékleFöld hkészletének eredeténél már az atomfizika
figyelembe veszi. Az elemzés és kritika után e kérdések

tével kapcsolatban fölvet.

újabb eredményeit

is

a

A

szintézisét adja.

A

könyv második

fele.

amely további négy

részt tesz ki,

a

földkéreg

deformáció jónak elméletével és az elmélet alkalmazásával foglalkozik. Elször
a kzetek alakváltozásának mechanikáját adja, a plaszticitá-’ra vonatkozó
kísérleti eredményekkel kiegészítve
majd ezeknek matematikai elméletét
közH A következ részben mindezeket az eredményeket az egyszer toldani
esetekre (egyszer haj’ítás. gyrdés, törés, dliiaklázis) alkalmazza, végül az
utolsó^részben az ál alános tektonikai kérdések mechanikáját és részben dinanrkáját vázolja fel az elz fejezetek adatai alapján
A könyv olvasásában kissé ijesztleg hatnak a matematikai mechanikai
egyébként egyszernek mondha + ó
és szilárdságtani
levezetések, bár ezek
elhagyása mellett is a gondolatmenet jól követhet. A
jelzi azt az utat.
amelyen a földtan is a többi természettudományok mintájára, rövidesen tovább
haladni fog.
Egyed.
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Versunkene Flórén.

(Eine Einführung in die Palaobotanik.) Waldemar Kramer. Frankfurt
1950; 152 oldal. 64 táblával. 28 szövegközti képpel. Igen nagy hiányt
pótol Krauselnak az snövénytan kiváló kutatójáník most megjelent,
Tulajdonképpen bevezetés ez a munka az
gazdagon illusztrált könyve.

a/Main

snövénytanba.
A könyv írója az elkerült fosszilis növényeket úgy állítja össze, hogy
az egyszerbbl, az sibbl haladhassunk a bonyolultabb, a fejldés magasabb fokán álló növényvilág felé. Minden elkerült snövénynél rögtön felveti a kérdést, hogy milyen fejldés örténeti összefüggésben van egyrészt
az eddig a’ált növényfossziliákkal, másrészt a ma él növényekkel. Különböz növénycsoportok fejldéstörténeti összefüggését táblázatokban közli.

Nem

hallgatja el a jelenleg még megoldatlan prob.émáfca; sem amelyeket
a fejldéstani összefüggésnek még hiányzó lépcsfokai jelentenek.
paleo-

A

botanika terén a
kori

jöv sürgsen elvégzend

flórák nagyobb

hiányos

a

tudásunk.

feladataihoz sorolja

<a

harmad-

mérv tanulmányozását, ahol jelenleg még nagyon
A pollen- és spóraanalízis, fleg a régebbi rétegekbl,

a szerz szerint még alig jutó t túl az els kezdeten. Az snövénytantól szép
eredményeket vár még az snövényföldrajz és az sid ima tol ógia területén

is.

Nem

feledkezik meg munkájában ia fosszilis növények gyakorlati vonatkozásairól sem. Kiemeli, hogy a kszénbányászat terén emelked jelentségek az snövénytan eredményei.
Összefoglaló magyar paleobotanilkiaá munka hiányában' mJindenkinek. de
fleg az egyetemi hallgatóknak melegen ajánlhatjuk e tanulságos és kitn
könyvet..
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Felels szerkeszt: Kertai György.
Kultúra Nyomda VIII., Con-ti-ntea 4

.

— Felels kiadó: iSolt Sándor.
— Felels vezet: Heitter Imre.

