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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

—

—

.

.
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.

.
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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.

.

8

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.
.

Vesd

össze:

Nagyvisnyó
Plerophyllum

(V.)

1. sz.

Szendri

v. b.

longiseptatum

Plerophyllum

Dobsina

III. sorozat

(U.)

•longiseptatum

Caninia sp.

Caninia sp

Caninia pannonica

C.

pannonica

Ph. eichwaldi

Phillipsia eichwaldi

S z ab ad b

a

1 1

yán

— Kszárhegy.

Siringopora cf. ramulosa G old fuss, Zaphrentoides cf. Sophiae
Clisiophyllum cf. coniseptam Key seri ing, Clisiophy Iliim

Heritsch,

Campophyllum sp.
imost már egyesítjük az elbb elmondottak alapján
tokat, akkor a következ összeállítást közölhetjük:
sp.,

Ha

Fels Perm

Felspermi magányos
Felsszlkövei fáé.

Waagenophyllumos

korallok.

Nvisnyó,

um o
W a a g e n o p h (Bükk-h.)
y

Berni

az összes ada-

1

l

Korall os

s

5. sz.

fácies

v. b.

mészkövek

mészkövek

(Biikk-h.)

Fels-karbon

....

Fels-karbon

....

Alsó-karbon

....

longisent.
( Ufimia
Nvisnyó, 1. sz. v. b.
Pl.

)

Caninia pannonica
(Szendri-h.)

Pl.

(

Ufimia ) longiseptatum

(Szendri-h.)

Caninia pannonica (Dobsina)

Zaphrentoides, Clisiopliyllnm, Campophyllum. (Kszárhegy).
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c)

Az anyag

szétosztása a

gyjteményekben.

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

.

A

Gábor

Vereb

Orbán

Kolosváry

Kopek

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,

W

W

.

Síkabonyi László Balogh Kálmán

és

Kopek Gábor

gyj-

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

14

(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.

oldalon lévl ábra szövege.')

ábra. 1. Tetrakorall-típus a négy primárius sövénnyel, f
ellensövény; o
két oldalsövény.
quadránsokiban a két-két

3.

-

=

mind

A

fsövény;
I. r-

e

sövény.

—
Az

sövénynek nevezzük. 2. Pllerocorallia sövényrendszgr
quadransokban lév rövid sövények a II- r. sövények.
3. Ugyanaz Kunth szerint. Az 1—6. számig mind I r.
(itt rövid)
sövényt
ábrázoltunk. 4. Te = PteroconalHa; Tr = Triád (triászkori átmeneti alak);
H = Cyclocoralliá (HexacoralUa). S eh in de wolf szerint. 5. Stac
Cycocorallia: Stykicropora; Acr
Acr opera. a legfljaibatlialbb Hexakoráll6. Egy Hadrophyllum típusú Pterocorallia a fsövényt körülvev fossúlá.val
Broun nyomán, o jelzést lásd elbb; foss.
fossu la. 7. PterocoralAa kehely
columellia; th — fal; bf = belsfeuilnézetben, f. e„ o jelzéseket lásd elbb; col
fal; eth = külsfal (epitheca), mely <a falat kívülrl borítja; ta = tabuláik rendszere; endt
dissepimentuniok endothecalis rendszere; c = ia visoerailis üreg
központi része; p. p=a visceralis üreg pariéi aiis és periferikus öve. Aliiul a
összest

Ro omer

I.

r.

szerint.

A

—

=

=
=

=

polip

=

=

hosszmetszete;
visceralis
fabula e;
vü
üreg;
ta
en
endothecalis' rendszer (hólyagosizóna is).

=

eth

= epitheca;
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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,

—

-

=

=

=

— =

;

=
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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.
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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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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

36

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.

44

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

45

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-
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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-
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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

*
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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
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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
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:

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.
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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)-
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II.

8
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6
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IV.

6
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VI.

TÁBLA

VII.

TÁBLA

VIII.

6

TÁBLA
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TÁBLA
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TÁBLA
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TÁBLA
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