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kezesemre, nem tudom, hogy vannak-e leírva felsó' harmadkori rétegekből 
való fossil őzfélék; csupán egy fajt találtam felemlítve H. v. Meyer ál
tal (Die fossilen Zahne und Knochen von Georgensmünd in Bayern. 
Frankfurt am. M. 1834.), s ez a Cervus nanus Kaup. az eppelsheimi 
felső harmadkori homokból, de miután ennek eredeti leírásához és ábrá
jához nem juthattam, nem tudom menynyire hasonlít a köpeczi lelethez. 
Ezért egyelőre a köpeczi leletet csak Cervus capreolus fossilis névvel ve
zethetem be az irodalomba. 

5. fiflasiodon arvernensis Croiz. zápfoga Bardóczrói. (A szak
osztály f. évi február 6-án tartott ülésén bemutatta és ismertette Dr. 
Koch Antal). Ezen érdekes kövült emlős foga a sepsi-szt.-györgyi székely 
nemzeti múzeumé, honnan azt tanulmányozás végett nevezett múzeum őre 
Vasady N. Gyula úr volt szives beküldeni. A mi a fog megtartási 
állapotát illeti, az kielégítőnek mondható, a korona zománcza itt ott re
pedéseket mutat, a gyökerek alja töredezett. A zománcz alsó része fekete, 
a korona csücskök végei sárgás és szürkésfehérbe átmenők; a gyökerek 
rozsdásbarna színűek, itt ott odatapadó barnavaspor is látható, sőt a ko
ronán is mutatkoznak itt ott vasoxydhydráttól eredő rozsdás foltok. Eb
ből a következik, hogy a fog oly rétegben volt eltemetve, melyből vas
tartalmú oldatok hatoltak bele és járták át. Mivel Bardócz és Füle ha
tárában a congeria képletü üledékek barnavasércz telepet tartalmaznak, 
nem lehetetlen, hogy ezen telepben vagy annak közelében találtatott ezen 
fog. Miután közelebbi lelőhelye adva nincsen, ezen gyanitás egyelőre pó
tolhatja annak hiányát. 

A fog, úgy tetszik nekem, a felső jobb állkapocs utolsó zápfoga, 
úgy hogy e szerint a korona csücskeinek belső fele mélyen, külső fele 
pedig jóval kevésbé le van majszolva, tehát a majszolás okozta kopás kí
vülről befelé igen ferde szögű. Ezen egyoldalú tetemes kopás tehát nem
csak kinőtt, sőt koros álíatra is utal. A lekopási felületeken a zománcz-
rétegnek erősen redős szerkezete jól feltűnik, mely a csücskök felületén, 
különösen azok alja felé, hol azok a használat által kevésbé kophattak, s 
főképpen a csücskök közötti mély völgyeletekben, lefutó mély barázdák 
alakjában mutatkozik. Ha hozzá veszszük éhez még, hogy a páros csücskök 
meglehetősen váltakoznak (alterniren) is, úgy kétségtelennek látszik, mi
szerint a kérdéses fog a M a s t o d o n a r v e r n e n s i s Cro ize t et Jo-
b e r t fajtól származik. 
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A fognak méretei a következők: 
A fognak hoszsza a gyökérnél, a külsó' oldalon 11 centm. 

„ , „ belső „ 10-3 ; 

A fog koronájának legnagyobb hoszsza középütt 14 „ 
„ „ „ „ „ külső oldalán 13 „ 
„ „ „ „ belső „ 1 3 
„ „ „ szélessége mellső felén 7'5 „ 
„ „ „ ,,; liatso „ i'o „ 
.. „ „ legnagyobb magassága legelői 7-2 „ 

Hazánkban ezen először az Auvergne vulkáni tufáiból ismertetett uj 
mastodon-faj még a következő helyekről ismeretes: Ajnácskő (Nógrád m.), 
Doroszló Kőszeg mellett (Vas m.), Város-Hidvég (Somogy m.), Aszód 
(Pest m.), Angyalos (Háromszék m.). Ezen faj általában a pliocaen felső 
rétegeire szorítkozik, a melyekhez a mi u. n. congeria-rétegeink is tar
toznak. 

Az utolsó lelheiyről való zápfog töredék az erd. Múzeum gyűjte
ményében van, s mint kiemeltem már (Orv. term. t. Értesítő. 1879. II. 
Term. t, szak 150 1.) Fuchs T. által ismertetett fel ilyennek (lásd: Th. 
Fuchs: Beitrage zur Kenntniss der pliocanen Sáugethierfauna Ungarns. 
Verhandl. d. geol. Reichsamt 1879. p. 269). 

Végül kiemelhetem még, hogy a megismertetett mastodon-fogból 
gypszmasolatot készítettem s e szerint gyűjteményünkben is a lehetőségig 
jól képviselve van ezen Erdélyből kikerült érdekes palaonthologiai lelet. 

6. Le!he!y-helyreigaziiás. Múlt évi Értesítőnk II. füz. 151 lapján 
a 20 pont alatt az Erdélyben előforduló H a l i t h e r i u m sp. bordákról 
lévén szó, felemlítve lett, hogy gyűjteményünknek egy igen érdekes pél
dánya, melyet Fodor Elek úr ajándékozott, téves lelhelylyel van bejegyez
ve leltárunkba, s hogy az semmi esetre sem lehet a Valea-Vinulúj 0-
Rodna mellett, hanem a kőzet hasonlóságánál fogva inkább Sztójkafalva 
vidékéről való lehetne. A napokban Incze Kálmán m. mérnök úr szíves 
volt e tárgyban határozott fölvilágositással szolgálni, mely szerint a kér
déses kövületpéldány leihelye csak G-aura vidéke lehet, mivel Fodor Elek 
az ő jelenlétében vette meg ezen példányt Herskovits nevű ottani korcs-
márostól, ki tudvalevőleg a Gaura vidékén gyűjtött kövületekkel és régé
szeti tárgyakkal kereskedést űz. A tudomány érdekében mindenesetre nagy 
köszönettel tartozunk ezen fölvilágositásért. 

Dr. Koch, 




