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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 18. (1971) pp. 51. -76.

A SZABADBATTYÁN-KŐSZÁRHEGYI BITUMENES MÉSZKŐÖSSZLET 

ALSc(~KARBON KORALLFAUNÁJÁNAK UJRAVIZSGALATA

Mihály Sándor

I. Irodalmi és földtani összefoglalás

A szabadbattyáni karbon előfordulás ujravizsgálatát a területen a MAFI 

által lemélyitett újabb fúrásokból (Szb-9 és Szb-10) előkerült gazdag fauna

anyag tette indokolttá.

A terület geológiai viszonyaival id. LC^CZY LAJOS (1913), VENDL A, (1928), 

TELEKIG. (1941), KOCH S. (1943), KISS J. (1951), FÖLDVÁRI A. (1952) 

foglalkoztak. 1950-ben az őlomérckurató táró 40 m -es  szintjéből faunát 

tartalmazó bitumenes mészkő került a felszinre. KOLOSVARY G, (1951) 

dolgozta fel rendszertanilag az előkerült koraitokat. KISS J, és FÖLDVÁRI A, 

a faunás mészkövet az alsó -karbon vizéi emeletébe sorolták. Ezt m eg

erősítette, hogy FÖLDVÁRI A. (1952) innen egy fontos v izéi szint jelző  

Heterocoralliát (Hexaphyllia m irabilis DUNCAN) ism ert fel, sőt uj 

Brachiopoda fajt is leirt Kansuella transdanubica n. sp. néven. 1967-ben 

több szerkezetkutató magfúrást (Szb-4, Szb-5, Szb-6, Szb-7, Szb-8) 

mélyítettek le, akkor ezek közül az Szb-5 és Szb-6 fúrta át a bitumenes 

m észkő-összletet. 1969-70-ben a Szb-9 és Szb-10 fúrások bitumenes 

m észkő-összletéből gazdag korall-fauna került elő. Földtani vizsgálato

kat MAJOROS GYÖRGY és NAGY ELEMER végeztek. Az Szb-10 fúrás 

rétegsorát FELVÁRI GYÖNGYI (1970) dolgozta fel, az Szb-9 fúrás réteg

sorának feldolgozása - szintén általa - még tart, A Brachiopodák ujra- 

vizsgálatával DETRE CSABA (1970) foglalkozott, a gazdag mikrofauna 

feldoglozása m ég folyamatban van.

x /  Előadta a Magy. Honi Földt. Társ. Ősit. -Rétegt.
Szakcsoport 1970, ju n .1-i ülésén.)
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A korallok vizsgálata  egyértelm űen igazolta az alsókarbon felsó' ré széb e  

való korbesoro lás helyességét, s rétegtani finom ításokra is  lehetőséget 

adott.

II. A korallfauna ism erte té se  és rendszertan i le irás

A bitum enes m észkőből előkerült korallok az eddigi szerzők  em litése  

a lap ján :

1.) KOLOSVÁRY G. (1951) összesen  7 fajt sorolt fel, ezekből 4 fajt c£-re 

ill. aff. - ra , 1 fajt s p -re  határozott meg, 2 uj fajt ir t le.

A korallfauna a következő:

Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 

Zaphrentoides cf. sophiae HERITSCH 

Hapsiphyllum battyánense n. sp.

Clisiophyllum cf. coniseptum KEYSERLING 

Campophyllum sp.
/

Dibunophyllum aff. vaughani SALEE 

Dibunophyllum k issi n. sp.

2 .) FÖLDVÁRI A. (1952) a Hexaphyllia m irab ilis  DUNCAN faj előfordulását 

em liti.

Ezeknek a fajoknak ream bulációja és a fúrásokból előkerült fauna m eg

határozása  után a szabadbattyáni bitum enes m észkő-összle t korallfaunája 

a következő:

Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 

Syringopora lata PHILLIPS 

Chaetetes sp.

Hexaphyllia m irab ilis  (DUNCAN)

Hapsiphyllum battyánense KOLOSVÁRY 

Amplexus sp.

Clisiophyllum cf. coniseptum (KEYSERLING)

Palaeosm ilia m urchisoni M. EDW. -HAIME
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Dibunophyllum turbinatum  M’ COY 

Dibunophyllum k issí KOLOSVARY

Előkerült ö sszesen  10 faj, ezek közül 3 faj Tabulata(2 Auloporidae fam ília,

1 Chaetetidae fam ília), 1 faj H eterocorallia , 6 faj P terocora llia  (1 faj 

Hapsiphyllidae fam ília , 1 faj Amplexidae fam ília , 4 faj Aulophyllidae fam ília), 

A korallok ren d szerezéséné l Hí 11, D. (H eterocorallia , P terocorallia) és 

Stumm, E, C. -H ill, D. (Tabulata) ren d szeré t követem (1956).

Rendszertani' le írás

phyllum: C oelenterata FREY et LEUCHART, 1847. 

c la ss is  : Ánthozoa EHRENBERG, 1834. 

subclassis  : Zoantharia de BLAINVILLE, 1830. 

o rdo: Tabulata MILNE-EDWARDS et HAIME, 1850. 

fam ília : Auloporidae MILNE-EDWARDE et HAIME, 1851.

subfam ilia : Syrm oporinae NICHOLSON, 1879. 

g e n u s : Syringopora GOLDFUSS, 1826.

Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 1826.

1826. Syringopora ram ulosa GOLDFUSS - Petrefact.

Germ. Vol. 1. p. 36. pl. 25. fig. 7.

Kolosváry G. em lít két tabulacsövecskét az érckutató táró  40 m -es  szintjéből. E ze

ket egy m agyarország i gyűjteményben sem  talá ltam  meg, leábárzolva sincsenek, 

igy csak az birodalmi m egem lítésre  szorítkozhatok. Kolosváry is csak hasonlónak 

veszi a hiányos, ro ssz  m eg tartású  m aradványt a fajjal. A genus a sz ilu rtő l a k a r 

bon végéig ism ert, kozmopolita e lterjedésü . A fajt az angliai alsó karbonból Írták  le.

Syringopora  lata  PHILLIPS 1836.

1836. Syringopora lata PHILLIPS - Geol. of. Y orkshire, P. II. p. 201. (non vidí) 

1844. Syringopora lata PHILLIPS - M. COY, Synosis e tc .p . 190. (non vidi)

1851. Syringopora lata PHILLIPS - M. EDWARDS et Haim e,Pol. Foss. des.

T e rr . Pál. p. 286. (non vidí)
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1853. Syringopora lata PHILLIPS - THOMSON, C orals of Carb. Syst. 

Scotland, Proc. of PhiL Soc. of Glasgow, n. 14. p. 328. pl.

3 .fig . 23. (non vidi)

1904. Syringopora lata PHILLIPS - STUCKENBERG, Mém. du Comité 

Géol. N. S. 14. p. 10. T. 1. fig. 9. 1-b.

Számos, lazán elhelyezkedő csövecskét ta lá ltam  a felületi csiszolatban . A csövek 

köralakuak, átm érőjük 0 ,5  1 ,0 mm között váltakozik. A cső fala vastag , belseje  

ka lcittal k itöltött, így a sövényeket helyettesitő tüskécskék  nem láthatók.

A faj Anglia, Skócia, Íro rszág , O rosz-táb la  alsó-karbonjából ism ert.

L előhely : Szb-9. fú rás. (295,2 m)
f ff

M egőrzési hely : MAFI Őslénytani Muzeum.

fam ília : Ghaetetidae MILNE--EDWARDS et HAIME, 1850. 

subfam ilia : Chaetetínae MILNE-EDWARDS et HAIME, 1850. 

genus: Chaetetes FISCHER et EICHWALD, 1829.

Chaetetes sp.

Sok telep került elő, melyek kitűnő m egtartásban , felületi csiszolatban  v izsgá lha

tók voltak. Sajnos a rendelkezésem re  álló rendkívül kevés C haetetida-irodalom  

m iatt közelebbi, fa jra  való m eghatározás nem volt lehetséges.

Lelőhely: Szb-9 fú rás. (295,4 és 296,3 m között)
f  ff

M egőrzési hely: MAFI Őslénytani Muzeum.

ordo: H eterocorallia  SCHINDEWOLF, 1941. 

fam ília : Heterophyllidae DYBOWSKI, 1873. 

genus : Hexaphiyllia STUCKENBERG, 1904.

Hexaphyllia m irab ílis  (DUNCAN, 1867)

1867. H eterophyllia m irab ílis  DUNCAN - Philos. T ran s , p. 646. 

Taí, 31. fig. 5. a-b.

1869. H eterophyllia grandis KUNTH - Z e itsch er.d . Geol. Ges. 

Taf. 2. fig. 1. (non vidí)
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1883. Heterophyllia m irabilis DUNCAN - ROEMER, Leth. 

geognost, p. 414. Abb. 98.

1883. Heterophyllia m irabilis DUNCAN - THOMSON, Proc.

R. Phil. Soc. Glasgow, p. 415. Taf. 10. fig. 22. a-b. (non vidi).

1909. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN) CARRUTHERS-Trans. R. Soc.

Edinburgh, p. 155. (non vidi)

1941. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS -SCHINDEWOLF,

Pál. Zeitschr. Bd. 22. N. 3-4. p. 287.

Taf. 9. fig. 11. , Taf. 10. fig. 8. Taf. 11. fig. 2-3, Taf. 14. fig. 2.

1952. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS-FÖLDVARI,

MTA. Müsz. Tud. Oszt. Vol. 5. Heft. 3. p. 37. Taf. 3, fig. 6. ,

Taf. 4. fig. 7-8.

1961. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS-FONTAINE,

Arc. Geol. Vietnam, P. 204. Taf. 5. fig. 6-8, Taf. 6. fig. 3,

Taf. 7. fig. 2-3. (non vidi)

Lelőhely: érckutatő-tárő 40 m -es szint, Szb-9 fúrás (289,0 m, 305,5- 

-305,6  m, 306,8 m, 309,1-309, 3 m), Szb-10 futás) 338 ,5-340,1  m).

Több példány került elő, ezeket vékonycsiszolatban vizsgáltam. A Hexaphylliákkal 

részletesen  Schindewoff (1941) foglalkozott. A faj többnyire megnyúlt, hosszúkás, 

hatszögletes alakú magános korall. K eresztm etszeti csiszolatban határozottan lát

ható az eredeti négysugaru septumok másodlagos elágazása. Példányszámnál a 

keresztm etszeti átmérő az ép példányoknál 0 ,3 -1 ,5  mm között, a kihengerelt - 

összenyomott példányoknál 0 ,5 6 -3 ,6  mm között van. A hosszm etszet egy csiszo la t

ban sem volt tanulmányozható és mérhető. Az epitheca jól látható, vastag. Külső 

részén  tüskécskék találhatók a septumoknak m egfelelő sarkon. A főseptum és az 

ellenseptum közel egyforma hosszúak. A tabulák laposak.

A genus a felső  v izéi-a lsó  namuri alem eletekre korlátozódik. A faj csak a felső  

vizéi (Dibunophyllum^ biozőna) alemeletben fordul elő. A fajt Angliából, Skóciából, 

Lengyelországból (Szilézia), Ausztriából (Kami-Alpok), Szovjetunióból (Orosz-tábla, 

Novaja Zemlja), Japánból, Laoszból emlitik.
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M egőrzési hely: ELTE Őslénytani Tanszék gyűjteménye (Szb -9 es Szb 10 fura 

sokból), m iskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani Tanszék gyűjteménye^ 

•(érckutató-táró 40 m es szintjéből).

ordo : P terocorallia  FRECH, 1890. 

subordo : S treptelasm atina WEDEKIND, 1927. 

su p e rfam ilia : Cyathaxomicae M. EDWARDS et HAIME, 1850. 

fam ilia  : Hapsiphyllidae GRABAU, 1928. 

genus: Hapsiphyllum SIMPSON, 1900.

Hapsiphyllum battvánense KOLOSVARY, 1951.

1951. Hapsiphyllum battyánense KOLOSVARY - Földt. Közi. 81. pp.

276-277. Taf. l l . f ig .  26-27.

A holotipus az ércku tatő -táró  40 m -es  szintjéből került elő. K olosváry G. által 

közölt fotőábrák csak a kehely ke resz tm etsze ti szerkezetét m utatják, ezek rend- 

kivül gyengék. Egy m ásik példány, melynek sajnos szintén csak a k e resz tm etsze ti 

csiszo la ta  . van meg, a fa jja l volt azonosithatő. Ez a Szb-9 fúrásból (309,1-309,3) 

került elő. A kehely átm érője  7 mm. A sövények egyform a vastagok, szám uk 27-29 

között van. Az I. rendű septumok végei nem kivastagodők. A főseptum rövid.

A septum ok nem érik  el a központot, a központi té r  tabulákkal kitöltött. A disszepi 

mentumok sűrűén vannak. A fossula a co ra llit homorú oldalán található.

A genus az alsó karbonban fordul elő. A faj azonos rétegekből kerü lt elő a Hexaphyllia 

m irab ilis  (Duncan) fa jja l, így a felső v izéi alem eletbe sorolható.
r  //

M egőrzési hely: mindkét példányt a MAFI Őslénytani Múzeumban őrzik. Több más
//

példány található még a MNM Őslénytani Tárában, ezek a ro ssz  m eg tartás  m iatt 

csak Hapsiphyllum sp re  vannak m eghatározva.

fa m ilia : Amplexidae CHAPMAN, 1893. 

genus : Amplexus SOWERBY, 1814.

Amplexus sp.

1 ro ssz  m eg tartású  példány került elő az érckutatő tárébó l, melyet KOLOSVARY G. 

Zaphrentoides cf. sophiae fajnak ir t  le. A példányt:, mely a kehely keresz tm etsze té t 
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m utatja, m egpróbáltam  azonosítani az eredeti fa jle irá ssa l, de a sze rkeze t semm i 

felép ítési hasonlóságot nem m utatott vele. HER1TSCH a fajt: a görögországi Chios 

szigetének felső karbon rétegeiből ir ta  le. Példányunk ilyen m eghatározásban ,m ely  

tévesnek mondható, egyáltalán, nem illik bele az amúgy egységesnek mondható 

vízéi faunaegyüttesbe. A gyenge m eg tartás  e llenére  is látható a corallit egyszerű 

fe lép ítése , az igen rövid septumok, a szó rtan  elhelyezkedő tabulák, nagy köz

ponti té r ,  m ely bélyegek alapján példányunkat az Amplexus genusban tartozónak 

vesszük Amplexus sp. néven. A genus e lte rjedése  az alsó és középső karbonra 

korlátozódik. A tournai-v izéi em eletből Írországból, Belgiumból, Szovjetunióból, 

a nam uri em eletből Angliából, Szovjetunióból ism ertek  a genusba tartozó  fajok.

superfam ilia  : Zaphrenticae M. RDWARDS et HA1ME, 1850.

fam ília  : Aulophyllidae DYBOWSKI, 1873.

subfam ilia : Aulophyllinae DYBOWSKI, 1873.

genus: Clisiophyllum DANA, 1846.

Clisiophyllum cf. coniseptum (KEYSERLING, 1846.)

1846. Cyathophyllum coniseptum KEYERLING - Reise in P ecso ra .p , 164. 

pl. 2. fig. 2 .

1850. Cyathaxonia conisepta D. ORBIGNY P rod r.de  Pál. T. l .p .  158.

(non vidi)

1851. Clisiophyllum coniseptum (KEXSERLING) M. EDWARDS et 

HAIME - Pol. Foss. des T e rr . Pál. p. 411. (non vidi)

KOLOSVÁRY G. 1 példányt em lít, m ely az é rcku tató -táró  40 m -es  szintjéből ke 

rü lt elő. Ezt azonban egy hazai gyűjteményben sem  találtam  meg, s leábrázolva 

s incs, igy csak mint az irodalom ban közölt adatra  utalok. A fajt az o roszország i 

alsó karbonból írták  le, minden közelebbi szintm egjelolés nélkül.

genus : Dibunophyllum THOMSON et NICHOLSON, 1876.
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Dibunophyllum turbinatum (M. COY, 1851.)

1851. Clisiophyllum turbinatum M! COY - Ann. Nat, Hist. T. 2. Vol. 7 .p . 169.

1852. Clisiophyllum turbinatum M’ COY - M. EDWARDS et HAIME 

Monogr. British. Foss. Corals. Pál. Soc. Vol. 6. p. 184-185. Taf. 33. fig. 

1 - 2 .

1904. Dibunophyllum turbinatum (M’ COY ) STUCKENBERG - Anth. u. Bryoz. 

d. unt. Kohlenk. von Central Russland. Trud. Geol. Com. No. 5. Liv.

14. p. 54. Taf. 5. fig. 3.

1960. Dibunphyllum lurbinatum (M’ COY)STUCKENBERG-BASZILJUK.

Nyizsny. kam. goin. korallü Donyeck. bassz. Akad. Nauk. Ukr, Sz. Sz. R, 

Vol. 13. p. 132-134. Taf. 32. fig. 1-1 , Taf. 33. 1-1 , Taf. 34. fig. 1-L  .

1966. Dibunophyllum cf. turbinatum (M’ COY) STUCKENBERG-BIKOVA. 

Nyizsny. kam. goin. korallü Voszt. Kazahszt. Akad. Nauk. Kazah.

Sz. Sz. R. p. 68-69. Taf. 4. fig. 6-8.

3 példányt lehetett a fajjal azonositani, melyek közül 1 példány a Szb-10 fúrásból 

(342,6 m .) , 1 példány a Szb-9 fúrásból (304,9 m .) , 1 példány az érckutatő táró

ból került elő. Ez utóbbit KOLOSVARY G. Dibunophyllum aff. vaughani SALEE 

fajnak határozta meg. A példány az ujravizsgálat során a Dibunophyllum turbinatum 

(M. COX) fajjal volt azonositható.

A Szb-10 fúrásból előkerült jó megtartású példány hossz és keresztm etszeti c s isz o 

latban volt tanulmányozható. A corallit magános, k issé hajlitott alakú. Az epítheca 

vékony, nem mindenütt látható. Példányom hossza 36 mm, a kehely átmérője 18 mm, 

a méretek valamivel kisebbek az átlagnál. VASZILJUK, N. P. (1960) utal rá, hogy a 

v izéi alakok m éretei nagyobbak, mint az alsó namuriaké Az I. rendű septumok jól 

fejlettek, csavarodottak és benyomulnak a központi, zónába. A kőzetes zónában ki

vastagodnak. A főseptum rövid, k issé benyulik a kőzetes zónába és kis fossula veszi 

körül. Az ellenseptum szintén rövid. Az oldalseptumok valamivel hosszabbak a fő- 

septumnál. A II. rendű septumok igen fejletlenek, vékonyak, a hólyagos zónában ta

lálhatók. A peremi zóna 3-4 mm. szé le s , ebben a szabályos és szabálytalan négy- 

szögletes hólyagocskák hólyagos zónát alkotnak. Hosszmetszetben ezek hosszukás- 

legömbölyitett alakúak, élesen behajlanak a központ felé, A központi zóna nagy, a 
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köztes zónától nehezen választható el. A központi zóna egy m ediánlem ezből áll, 

m ely a középső részén  k issé  megvastagodik. H osszm etszetben a m ediánlem ez 

néhány csavarodott szá la t m utat, melyhez vastag , lapos tabulák csatlakoznak.

A disszepim entum ok ritkák , a m ediánlem ezhez futnak be, elhelyezkedésük sza 

bálytalan. A disszepim entum  okát nagyszám ú, tengelyes tabula m e ts z i .

Számos példány került elő a fent em litett lelőhelyekről, m elyeket azonban a h iá 

nyos m eg tartás  m iatt csak Dibunophyllum sp. - r e  lehetett m eghatározni.

A genus az európai, északafrikai, északam erikai alsó karbonból és a japán középső 

karbonból ism ert. A faj a felső  v izéi-a lsó  nam uri a lem eletekre  szorítkozik . A faj 

előfordult Angliában, Belgiumban, Szovjetunióban.

(U ral, Donyeci-m edence, Kazahsztán)
s  /V / /  ^

M egőrzési hely: MAFI Őslénytani Muzeum, MNM Őslénytani T ár.

Dibunophyllum k issi KOLOSVARY, 1951.

1951. Dibunophyllum k issi KOLOSVARY - Földt. Közi. 81. p. 280.

T af. l l . f ig .  28-29. (fototipus)

A holotipus, m ely az ércku ta tő -táró  40 m -es  szintjéből került elő, egy hazai
/

gyűjteményben sem volt fellelhető, igy csak KOLOSVARY G. le irá sá ra  és két igen 

gyenge fo tóábrá jára  szoritkozhatok. Ezek a cora llit hosszcsiszo lati és a kehely 

k e resz tm e tsze ti szerkeze té t m utatják. Rétegtani helyzetére  ugyanaz vonatkozik, 

m int a Hapsiphyllum battyánense KOLOSVARY fa jra .

subfam ilia: Amygdalphyllinae pRABAU et CHI, 1935. 

genus : Palaeosm ilia M. EDWARDS et HAIME, 1848.

Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME 1848.

1848. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - Ann, Soc, 

Nat. Ser. 3. Vol. 10. p. 261. (non vidi)

1852. Cyathophyllum m urchisoni M. EDWARDE et HAIME - Monogr.

B ritish Foss. C orals. Pál.Soc. Vol. 6 . p, 178-179. p l.3 3 ,f ig .3 . 

1895. Strephodes m urchisoni STUCKENBERG - Korallü m sank.kam en, 

otl. U rala i Tim ana. p. 114-115. Taf. 9. fig. 4. , Taf, 10, fig. 2.

(non vidi)
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1938. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - Gorski.

Kam. korallü  Nov. Zem lji. p. 52-53. Taf. 8.fig . 1. (non vidi)

1940. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS el HAIME - HILL Monogr. 

Carb. Rugósa C orals of Scotland. p. 117-119. pl. ó .fig . 12-13.

1952. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - KABAKOVICS 

Trud. Pál. Inst. T. 40. p. 86-113.

1960. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - VASZILJUK 

Nyizsny. kam. goin. korallü  Dony. bassz. Akad. Nauk. Ukr,

Sz. Sz. R. Vol. 13. p. 71. Taf. 16. fig. 1-1 Taf. 18. f ig . -1-16.cl7
1966. Palaeosm ilia m urchisoni m urchisoni M. EDWARDS et HAIME 

- BIKOVA Nyizsny. kam . goin. korallü  Voszt. Kazahsz. Akad. 

Nauk. Kazah. Sz.SzlR .p . 35-37. Taf. 1. fig. 5, , T a f .2 .f ig .2 .

2 példány került elő a Szb-10 fu tásból. (341,0 m. és 342,6 m .) A példányok nem 

te lje sen  épeit, az egyik csak keresz tm etszetben  vizsgálható. A 342,6 m -ből e lő 

kerü lt példány hosszúkás, hengeralaku. M érhető hossza 74 mm, ennél azonban kb. 

m égegyszer ilyen hosszúnak becsülhető, m ivel a fúrásból a co ra llit középső része  

kerü lt elő. Az epitheca nem látható, összeolvadt a disszepim entum okkal. A kehely 

ovális alakú, a két példány á tm é rő i: 31,0 x 12,0 mm és 37,0 x 23, 0 mm. A sep-' 

tumok nagyon vékonyak, igen közel vannak egymáshoz és majdnem egyform a hosszú

ak. Számuk 120-150 között váltakozik. A főseptum rövid, az ellenseptum  ennél 

valam ivel hosszabb. A m ajor septumok egyenlőtlen hosszúak, majdnem a colum elláig 

érnek , itt vagy összehajtanak, vagy szabadon végződnek. A m inor septumok röv i-
\

dek, hosszuk a co ra llit sugarának m integy kétharm ada. A főseptum ot szűk fossula 

vesz i körül, m ely csak a colum ella közelében szélesedik  k issé  ki. A disszepim en- 

tumok szé le s , szabályos ren d sze rt alkotnak, a co ra llit szélén  k icsik , keskenyek, a 

belső részén  tágak. A tabulák igen kicsik , kupola alakúak, nem sűrűk, A genus az a l-
/ ‘ V r

só karbonra szorítkozik , kozmopolita e lte rjedésü , csak Észak-A m erikából és A uszt

ráliából hiányzik. A faj az alsó vizéitől a középső nam uriig  kim utatott. Előfordult 

a vizéiben Angliából, Skóciából, Belgiumból, F ranciaországból, Lengyel-Szilé

ziából, Szovetunióból (U ral, O rosz-tábla, D onyeci-m edence, M oszkvai-m edence, 

Kazahsztán), K isázsiából, Nyugat-Szaharából, Kinából. A nam uriból a Szovjet -
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unióból em litik több helyről. (Donyeci-m edence, K irgizia, K azahsztán, Novaja 

Zemlja)

A két példány m egőrzési helye : MAF1 Őslénytani Muzeum.

KOLOSVARY G. le irt egy példányt Campophyllum sp. néven, m ely az érckutatő - 

táróból kerü lt elő. A Campophyllum genust M. Edwards és J. Haime Írták le 1850- 

ben, je len leg  a Palaeosm ilia genus egyik szinonim jének veszik. Mivel KOLOSVARY 

G. példányát hazai gyűjteményben sem találtam  meg, ábrázolva s incs, igy csak 

•mint irodalm i adatot em líthetek meg.

III. S ztra tigrá fla i és biokronoiőgiai összefoglalás

A korallfaunából a Tabulaták színt je lz é s re  alkalm atlanok, az egész alsó 

karbont kitöltik. Az egyöntetű felső v izéi alem elet mellett szól a 

Hexaphyllia m irab ilis  (DUNCAN) nagyszám ú előfordulása, am ely faj csak 

a Dibunophyllum,; biozónában fordul elő, igy ezzel lehatárolná a bitumenes 

m észkő korát is . A rra  vonatkozóan, hogy a m észkőösszlet kora a felső  

vízéiből esetleg  áthúzódhat az alsó nam uriba, a következő m egállapít ások 

teh e tő k :

1 .  ) Az előkerült P terocoralliák  többsége a vizéi em elet alsó ill.

középső részén  jelenik m eg és az alsó nam uriig  a tart a ikjtdtőjük.

2 .  ) A Dibunophyllum turbinatum  M’ COY vizéi alakjai nagyobbak,

mint az alsó nam uriaké. Példányaink indexm éretei viszont va la 

m ivel kisebbek, mint a vizéi alakok m éretei.

3 .  ) A kisérőfauna közül a Brachiopodák jelentősek, melyek közül a

Gigantoproductus genus (Szabadbattyánból a Gigantoproductus 
. . /

tra n sdanubicus (FÖLDVÁRI) fajjal képviselve ) genusöltője a 

v izéi-nam uri em eletekre  korlátozódik.

Mindezek alapján a szabadbattyáni bitum enes m észkőösszlet a fe lső  v izé i-a lsó  nam uri 

alem eletekbe sorolható. A korallfauna tá rsu lá s  szempontjából szin te  te lje sen  m eg

egyezik az ism ert nyugat európai, tengeri és a Szovjetunió európai ré s z é rő l ism ert 

tengeri, alsó karbon, vizéi-namuri korallfauna tá rsu lásokkal, am elyeknél az Aulo- 

4209



62

phyllum , Dibunophyllu|n, Cüsiophyllum , Palaeosm ilia, Chaetetes fajok és 

H eterocoralliák  együtt fordulnak elő. Faunánk tehát a fent em lített te rü le tek  

korallfaunáival mutat hasonlóságot. A kisérőfaunából a Brachiopodák fordulnak 

elő gyér szám ban, feltűnő a M olluscák és Bryozoák hiánya. Vékonycsiszolatban 

igen sok algafonal fordult elő, ezek elhalás utáni bom lásából szárm aztatjuk  a 

bitum enes közeget. A m észkőösszletben sok helyen finom szem ü agyagpala-hom ok

kő betelepülés, palás m észkő észlelhető , az aljzat laza, finom szem ü homokos 

iszap lehetett, ez m egfelelt a túlnyom órészt magános korallokból álló fauna é le t

terének . Az egész fauna partközeli, kevéssé vizm ozgatott közegben é lhetett, e r re  

utal, hogy a sze ssz ilis  bentoszt képviselő korallok kehellyel felfelé, norm ális 

helyzetben voltak beágyazódva az üledékbe.
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