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LIÁSZKÖKÜ ÜLEDÉKEIBL.

Irta: Kovács Lajos dr*

In dér Ammoniteníauna dér Mittellias-Ablagerungen des

Kávás Berges ini Bakonygcbirge sind folgende neue Arten und
Varietáten enthalten (siolie Tafel XV I ) : fíhacophyHites Telegdi,

Rothi nov. sp., Phylloceras tenuistriatum Mgh. var. intermedia,

nov- var., Ph. dubium)
F n c. var. medioliasica, nov. sp. Lytoceras

angusloumbüicatum nov. sp., L. kávásense nov. sp., Amblycoceras
planicostatum, Sow., var. Sziládyi, nov. var- Mit dieser Fauna
gehören die genannten Bikhmgen in die Amaltheus margaritutus
Zone des Lias. (Die Aufzáhlung dér Fauna, siehe S, 262.)

# # #

Az, alább következ néhány sorban a bakonyi Káváshegy ama
pontjainak topográfiai helyét kívánom vázolni, amely pontokról az

e dolgozat keretében ismertetett aramoniteszfauna származik. Nem
célom a szóbanforgó terület sztratigráfiai viszonyaival e helyen
foglalkozni ;azokra egy másik értekezés keretében szándékozom rész-

letesebben kitérni.

A begyjtött fauna két lelhelyrl származik. Az egyik a

Zirctl délre emelked, nagyjából DK—ÉNy-i irányban húzódó
Káváshegy ÉNy-i harmadában, a tetn van,, ahol egy kis réteg-

teknben tömör vörös liászmeszek jönnek felszínre. A Káváshegy
ÉNy-i végén harántirányú törésvonal húzódik, mely mentén a hegy
folytatása levetdött. E nagy, legelnek használt, kopasz domb alatt

húzódó völgy ÉNy-i végében fekszik Lókét község, melyrl a
Káváshegy e lesüllyedt folytatását Lókúti domb néven említem- A
Lókúti domb DK-i kezdetén, egy kisebb arányú tektonikai vonal
hosszában az elbb említett mészkövekkel kzettani fáciesben

azonos kifejldésé mészkövek rétegfejei bukkannak felszínre. Ezek-
bl származik az ammoniteszfaima másik része. Célom a faunát
szolgáltató liászképzdmények helyzetének pontos megjelölése a fel

dolgozott kis ammoniteszfaima alapján.

E területen dr. Telegdi Roitli Károly egyetemi tanár
úrral jártaim az 1931. év nyarán, történt geológiai fölvételek alkal

mával. 1932. nyarán ismét e területen jártam az ottani liászképzd-
mények geológiai viszonyainak pontosabb tanulmányozása céljából.

Ez alkalommal a Kávásbegy északi részén egy kis területnek, vala-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi április 4-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 4. April 1934.
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mint a Lókúti domb említett pontjának, a képzdmények sztrati

gráfiai viszonyainak szempontjából, részletes térképet külön is el-

készítettem-

E liászképzdmónyek faunisztikai és sztratigráfiai viszonyai

nak tanulmányozását lehetvé tette a „Széchenyi Tudományos
Társaság" dr. Telegdi Roth Károly egyetemi tanár úrnak
nyújtott anyagi támogatása.

A fajok leírású.

Rhacophyllites Stella Sow.
1931. Rhacophyllites Stella Sow. Kovács: Adatok az É-Bakony júra-

képz. p. 25.

A Káváshegy liászfaunájában egy töredék példány, valamint
néhány kanyarulat töredék sorolható e fajhoz a kiélesed köldök-

perem, jellemz befzdései s a varratvonal elemeinek kifejldése
alapján. Csupán a kanyarulatok szélességében mutatkozik eltérés

a típustól: példányom valamivel szélesebb alak.

Rhacophyllites cfr. planispera Reyn.
1893. Rhacophyllites planispira Reyn. Geyer: Schafberg . , . p. 47.

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 24 mm 2R = 20 mm
R = 11 „ = 45% R = 10 „ = 50%
Sz = 6 5 „ =27% Sz = 5.5., =27%
Kb = 7 „ = 32% Kb =6 „ =30%

Két megkopott, hiányos példány került el e fajból a kávás-

hegyi 1 iászkópzdménvekbl- E példányok sajátságai legközelebb
állanak a szóbanforgó fajhoz, azonban a méretarányokat tekintve,

nem mutatnak mindenben megegyezést azzal. Különösen a köldök-

átmér feltn nagysága tér el a típustól. A varratvonal elemeinek

kifejldése típusos.

Rhucophyll ites Frech i M e i s t.

1913. Rhacophyllites Frcchi Meiste
1929. Rhacophyllites Frcchi Meist.
1931. Rhacophyllites Frcchi Meist.

képz . , . p. 31.

2R = 24 mm
R = 10 „ = 42%
M = 9 „ = 37%
Sz = 7 „ = 29%
Kb = 7.6 ,. = 32%

Két, többé kevésbbé jó

melyek közül a nagyobbik utolsó

Mindkét példány jól mutatja a faj

dések megvannak, a köldök pereme
hárounlevelü. Azonban két levélben

észlelhet, amire már egyszer

tapasztaltam csak a köldökbséget
típusnál tágabb köldöknek,

illetve a Meist e r féle

r: Nordanatolien . . . p. 529.

Gugenberger: Anatol. Lias . . p. 246.

Kovács: Északi-Bakony júra-

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 19 mm
R = 8 = 42%
M = 7 „ = 37%
Sz = 6 „ = 31%
Kb = 6.6 „ = 35%

megtartású példány került el e fajból,

kanyarulata ersen megkopott,

jellemz sajátságait: a befz-
lekerekített, az els oldalnyereg

végzd els oldalnyereg is

utaltam (10. 31. 1-). Egy eltérést

illetleg, példányaim ugyanis a

Egyebekben sajátságaik a W ii h n e r-,

eosztás harmadik csoportjába utalják ket
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(13. 529 1, 10 31. 1 ,), s így a csoport képviseljével, a Rh, Frechi
M e i s t.-rcl kétségkívül azonosí tható.

Rhacophyllites Telegdi-Rolhi nov.
T. XVI. Fia-. 1-2. á.

U. a. kisebb
=; 29 mm= 13 „ - 45%

11 „ = 38%
27%

„ = 27%

2R
R
M
Sz
Kb

A Lókúti

= 8= 8

domb

sp.

átmérnél:
2R = 22 mm
R = 10 „ = 45%
M = 8.5 „ = 38%
Sz = 6 „ = 27%
Kb = fi ,. = 27%

középs-liáiszfaunájában két példány képviseli

e fajt elég jó megtartással, bár a nagyobbik példány kanyarulatai-
ból egyes részletek hiányzanak. E két példány a Káváshegy Lókút
község felé es nyúlványának arról a, pontjáról származik, ahol a

középs és fels liászrétegek érintkeznek egymással.

Különösen a nagyobbik példány küls megjelenésébl meg-
állapítható, hogy a Rh. stella Sow. alakkörébe tartozik. Az oldalak

a köldökpereinti kiindulva alig. vagy csak nagyon gyengén íveltek,

meglehetsen laposak, a siphonális oldal felé összetartanak.

Nagyobbik példányom oldalainak íveltsége valamivel ersebb, mint
a kisebbiké; a siphonális oldal keskenyen lekerekített, a köldökperem
hasonlóképen. A kanyarulat legnagyobb szélessége alig valamivel

a köldökperem fölé esik. A kanyarulatokon befzdéseknek semmi
nyoma sincs. A bújjon érdekes, jellemz díszítés észlelhet. A köl-

dökperemtl kiindulva hordáik haladnak majdnem az oldalak köze-

péig- E bordák közvetlenül a köldökperem felett a legersebbek,
feljebb mindinkább elmosódnak. A köldökperem felett kissé elre-
hajolnak, majd egyenesen tartanak felfelé. E jellemz bordakifej-

ldés úgy tnik fel, mintha bütyökképzdmények helyezkednének
el sorban a köldökperem felett. Kisebbik példányomon 22 mm
átmérnél 17—18 ilyen borda látható Nagyobbik példányom bordá-

zata meglehetsen elmosódott, de határozottan megállapítható. Az
oldalak fels része teljesen síma. Mindkét példányon a lakókamrá
nak 1/4 kanyarulatnyi része maradt meg.

A varratvonal lefutása nem követhet mindenütt; amennyire
felismei’hetk egyes elemei: a siphonális lobus az els oldallobusnak

kb. 1/3-áig ér, a küls nyereg kétlevel, míg az els oldalnyereg

három levelnek látszik-

E fajt a Rh. stella S o w.-tól elkülöníti befzdéseinek hiánya,

héjjdíszítése, varatvonal-elemeinek kifejldése, köldökperemének
lekerekítettsége, bár a méretarányok eléggé közel állanak egymáshoz
különösen Gugenberge r adatait tekintve (8. 251 h).

A küls megjelenést, a befzdések hiányát, s a varratvonal

kifejldését tekintve a Rh planispira Reyn, tnik szembe, de

ettl is elkülöníti a héjdíszítés, valamint a méretarányokban mutat-

kozó eltérés,, ugyanis a Rh. planispira Reyn- jóval keskenyebb
kanyarulaté és szkébb köldök alak.

A Wáhnerféle beosztásban a Rh. stella Sow. mellett

második helyen szerepl/?/*, ürrn.ösensis H e r h.-el már több meg-
egyezés található (23. 298 1.), de a héjdíszítés itt is feltn különbség,
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azonkívül a Rh- ürmösensis Herb. valamivel alacsonyabb, laposabb
kanyarulatéi és evolútabb alak.

A Rh. Frechi Meist.-rel való összehasonlítás folyamán az
említett eltérésekhez még hozzájárul a befzelések jelenléte.

Az elmondottak alapján példányaimat Rh. Telegdi-Rothi nov.

sp. néven különítem el.

Rhacophyllites Ilmát us Rosenb.
1909. Rh. Hmatiis Rosenb erg: Kratzalpe . p 227.

2R = 28 mm Sz = 7.5 = 27

%

R = 12.6 = 45% Kb =8 „ =28%
M = 10.5 ., = 37%

E fajt csak egy, eléggé jó megtartásának mondható, héjjas

példány s egy kanyarulattöredék képviseli. Küls megjelenésre

hasonlít a Rh

.

.s telia Sow.-hez, azonban fajjellegeit tekintve, szembe
tn eltérések mutatkoznak. Bár a méretarányok megközelítik az

említett fajéit, a legfontosabb faji sajátságokban való eltérés: a Rh.

Stella Sow—rei jellemz befzdések hiánya, valamint a köldök-

perem lekerekítettsége, elkülöníti attól- Az említett sajátságokat

figyelembevéve, jól megegyezik azzal az alakkal, amelyet Geyer
(6. 46. 1.) Phylloceras Stella S o \y. néven írt le. Csupán a köldök-

átmért tekintve mutatkozik különbség, amennyiben Geyer pél-

dánya jóval szkébb köldökéi. Ez utóbbit Rosenberg leírt új

fajával azonosította. Példányom méretarányai jól megegyeznek
Rosenberg adataival, csak a kanyarulat szélességében mutat-
kozik némi eltérés, amennyiben példányom valamivel keskenyebb
kanyarulatéi alak. A kanyarulat keresztmetszetének alakja egyéb-

ként jól összeegyeztethet.

Rosenberg a Rh. Urnát us R o s e n b -rl megemlít i, hogy
befzdései nincsenek, a köldökperem lekerekített, valamint az

oldalak díszítésnélküliek, teljesen sírnák. Ez utóbbit tekintve némi

eltérés észlelhet, ugyanis a példányon megmaradt héj nagyon
gyengén fodrozott. A bordáknak minsíthet gyenge kiemelkedések

a köldökperem felett elre, az oldalak közepén hátrahajlanak, a

siphonális oldal felé pedig elreíveldve, azon áthaladnak. Példá-

nyomon a varratvonal nem figyelhet meg, az úgyszólván hiány-

talanul megmaradt héj j miatt.

Példányom tehát a fentemlített kevésbbé jelents eltérések

mellett, legfbb sajátságaiban jól azonosítható a Rh. limatus

R o s e n b.-el-

Rhacophyllites libertás Gemm.
1931. Rh. libertus Gemm. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-

képz . , . p. 27.

Egy töredékpéldány képviseli e fajt a Lókúti domb liász

faunájában, melynek jól felismerhet sajátságai az azonosítást

indokolttá teszik.

Rhacophyllites eximius H a u.

1931. Rh. eximius H a ü. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-

képz . . . p. 27.
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A Káváshegy tetején kibúvó liászképzdméinyekhl egy, meg-
lehetsen megkopott példányban került el e faj, amelyen azonban
a típus jellemz bélyegei nagyrészt felismerhetk.

Phylloceras tenuistriatum Mgh.
1893. Ph. tenuistriatum Mgh. Geyer: Schafberg. p. 43.

1901. Ph. tenuistriatum Mgh. Fucini: Ceph. Hass d. Monté di
Cetona, p. 31.

1909. Ph. tenuistriatum Mgh. Rosenberg: Kratzalne. p. 203
1931. PA tenuistriatum Mgh. Kovácsi: Adatok az É-Bakony júra-

képz . , . p. 37.

2U — 38 mm M = 14.7 „ = 39%
E = 21 ., = 55% Sz r= 10.3 „ = 27%

Kb = 3 „ = 8%

A feldolgozott faunában egy, meglehetsen hiányos,, de a

típusra jellemz sajátságokat jól mutató példány képviseli e fajt.

A kanyarulat keresztmetszetének alakja a siphonális oldalon lát-

ható sr harántbordázottság, a varratvomal elemeinek kifejldése

mindenben a típusra utal. Csupán a kanyarulat magassága marad
valamivel a típusé mögött, azonban Fucini (4- 32. 1.) IV-es szám-
mal jelzett példányával teljesen megegyez, a többi méretadatokkal
együtt. A hamuházai középs 1 iá szrétegekbl származó példányaim
(10. 37. 1.), valamint Geyer és Rósenberg példányai általában

tágabb köldökek a most ismertetett alaknál.

Phylloceras tenuistriatum Mgh. var. intermedia nov. var-

T. XVI. Fig. 3—4. á.

2R = 57 mm 2R = 41 mm
R = 35 „ = 61% R = 25 „ =; 61%
M = 25 „ = 44% - M =
Sz = 16 „ = 28% Sz = 12 „ = 29%
Kb =3 „ =5% Kb = 2.5 „ = 6%

Példányom, mely a Lókúti domb rétegeibl került el, faj

bélyegei alapján a Ph Partschi Stur. alakkörébe tartozik, azonban
vonatkozásba hozható a Ph. heteroph yllum S o v. alakkörének tag-

jaival is. Az elbbibe utalja kanyarulatkeresztmetszetének; alakja,

a varratvonal kifejldésének általános képe, a megkopottság miatt

csak a siphonális oldalon, de ott is csak kis helyen észlelhet, a

Ph- tenuistriatum Mgh.-re jellemz haránt bordázat nyoma. Az
utóbbihoz mutat átmenetet kanyarulatainak gyorsabb növekedése,

a varratvonal egyes elemeinek tagoltabb kifejldése folytán. Pél

dányom meglehetsen megkopott, azonban a faji sajátságok jól

felismerhetk rajta.

Példányom magas szájnyíláséi alak, a kanyarulat magassága
meglehetsen nagyobb, mint általában a Ph tenuistriatum Mgh.-é.
Az oldalak gyenge íveltséget mutatnak a lekerekített siphonális

oldal felé, a feltnen szk köldök felé pedig elég meredek fallal

esnek le. Befzdéseknek nyoma sem mutatható ki. A varratvonal
általános kifejldése a Ph. tenuistriatum M g h-vel azonos. Az 1-

és 2. oldallóbus messze túllép a siphonális lóbus végéhez, radiális

irányban húzott vonalon, a segédlóbusok pedig e vonalig nyúlnak le

(4. 33. 1., Fig. 16.). A segódlóbusoknak az oldalon felismerhet száma
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5, az ötödik már a köldökperemre esik- A küls nyerget széles

másodlagos lóbus osztja ketté, hasonlóan kétlevel a 2. oldalnyereg
és az 1. segédnyereg is, a'

-

többiek egylevelek. A tenuistriatum-
típuson az 1. oldalnyereg is kifejezetten kétlevel. példányom azon-
ban itt eltérést matat attól. Ugyanis a 2. oldallólms legfels levele

oly magasra nyomni fel, hogy úgy látszik, mintha az az 1. oldal-

nyereg köldökfelli karélyát osztaná ketté', minek következtében ez

hároimlevel jelleget nyer.

A Ph • heterophyllum Sow, alakkörének tagjaitól való leg-

n,agyobbfokú eltérést a varratvonal kifejldésének különbözsége
adja. Feltnen tagolt a Ph. Zetes d‘Orb. kamravarrata (4. 37. 1.),

hol a küls nyereg mélyen négyosztatú. A Ph. Bonarellii )B e 1 1

-

fajon 'a varratvonal szintén ersen tagolt, de már mögötte marad
az elbbiének. Pia (17. 36-1. 1.) közöl egy fajt, melynek kamravarrata
bonyolultságával megközelíti a Ph. Zetes d‘0 r b.-iét (T- XIII-
Fig. 4.). A Ph. oenotrium Fuc. (4. 34- 1.) kamravarrata még szintén

tagolt, a küls- és oldalnyereg kifejezetten négylevel. E fajtól pél-

dányom kanyarulatkeresztmetszetének alakjában s méretadataiban
is eltér.

A mondottak alapján példányom a Ph- tenuistriotum M g h--

hez áll legközelebb legfbb faji sajátságaiban. Tle azonban elvá-

lasztja kanyarulatainak nagyobb magassága, jóval szkebb köldök-

átmérje, s az 1. oldalnyereg említett háromlevelsége. Minthogy
azonban példányom fajra jellemz bélyegeiben a típussal azonosít-

ható, az említett eltéréseket csak variábilis sajátságoknak tekint-

hetem s azok alapján Ph. tenuistriotum Mgh. var. intermedia nov.

var. néven jelölöm meg- Az elmondottak alapján a Ph
s

tenuistri-

otum Mgh. var. intermedia nov. var. fejldéstani szempontból
hidat képez a Ph. Partschi Stnr. és a Ph heteroph.jllum Sow.
alakköre között.

Vadász egy olyan fejld alaksorra mutat rá (24. 56 1., 23.

319. 1), amelynek kiinduló pontját az alsó-liászban a Ph tenu-

istriatum Mgh., utolsó tagját pedig a Ph. Zetes d‘0 r b. képezi.

A fejldés a kanyarulatok fceskenyedésében s a kamravarrat
komplikálódásában nyilvánul meg. E fejld alaksor a megvizsgált

példány beiktatásával, a következ:
Ph. tenuistriotum Mgh. — Ph- tenuistriotum Mgh. var.

intermedia nov. var. — Ph. oenotrium Fuc. — Ph. oenotrium Fuc.
var. complanata Vad. — Ph. Bonarellii Bet t. (= Ph Zetes d’O r b:

var. BonareHii Bett, 24. 56. 1,) — Ph, Zetes d‘0 r b,

Phylloceras Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em- G u g.

1928. Ph. Bdnarellii Bett, var. anatolica Meist. em Gusjenber-
ger: Beitr. zr Geol. Kleinasiens, p. 268.

1929. Ph. Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em. Gusrenber-
ger: Palaont. Stratigr. Stud. über d. anatol. Lias, p. 268.

1931. Ph. sp. ind. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júraképz . . .

p. 34.

1932. Ph. Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em. G u g. Kovács:
Néhány köz. liászkorú amin, az ÉK-i Bakonyból, p. 4.
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2R = 31 mm M 13 = 42%
R = 18 „ = 58% Sz — 10 ,. = 32%

Kb == 2 7 „ = 8%
Megvizsgált példányom elég jó megtartásúnak mondható.

Kanyarulatkeresztmetszetének alakja típusos, bár magassága némi-

leg kisebb. Ez azonban nem tekinthet a típustól való eltérésnek,

mert az egyéni növekedéssel párhuzamosan a kanyarulat magas-
sága is növekedési tendenciát mutat, s így az a fejlettség bizonyos

állapotaiban mutathat némi ingadozást megengedett határokon
belül. Meister példányán a kanyarulat magasságának értéke

62%, de átmérje is mégegyszer akkora, mint példányomé, azaz

62 mm. A kamravarrat kifejldése egészen típusos, úgyhogy cgész-

benvéve példányom, faji s íjátságai félre rém ismerhetk.
Ugyancsak a káváshegyi elfordulásból egy másik, ersen meg-

kopott példány is idesorolható teljes biztossággal-

PhyUoceras dubivnn F u c, var. medioliasica nov. var.

T. XVI. Fííí.

2R = 49 mm
R = 23.5 ,. = 48%
M ^ 15.5 ., = 32%
Sz = 19 „ = 39%
Kb = 7 „ = 14%

5. á
U. a. kisebb átmérnél:
2R = 36 mm
R = 17.8 ,. =49%

Sz = 15 „ = 41%
Kb = 6.5 „ =19%

A begyjtött anyagban csak egy példány szerepel, mely
kanyarulatainak nagyrészben való megkopottsága ellenére is jól

mutatja a faji sajátságokat. Az oldalak laposak, alig mutatnak
íveltséget, a siphomális oldal felé szinte hirtelen kanyarodnak be

s a küls oldal így szelesen lekerekített. A tág köldök felé az
oldalak meredek fallal esnek le, a köldökperemnek éle nincs. E
fenteml'ített sajátságoknál fogva a kanyarulat keresztmetszetének
alakja lekerekített négyszöghöz hasonló, minthogy azonban az
oldalak a küls oldal felé csekély mértékben szttén ek, a leg-

nagyobb szélesség a középvonal fölé esik. E jelleg fként az idsebb
kanyarulatokon megállapítható, a legfiatalabb kanyarulatokon az

oldalak a köldök felé térnék szét, s így azokon a legnagyobb széles-

ség a középvonal alá, esik- A növekedés* elrehaladottságával pár-

huzamosan, ugyanazon alakon különböz átmérnél mért adatok
szerint, a kanyarulat magassága csökken, hasonlóan a szélesség is.

ez utóbbi azonban nagyobb mértékben, úgyhogy a kanyarulat rela-

tív magassága végeredményben növekszik a szélesség rovására.

Példányomon héjdíszítés nincs, a befzdések nyoma, bár a meg-
kopottságtól gyengén, felismerhet. A varratvonal elemeinek kifej-

ldése a megkopott ság miatt nem észlelhet hiánytalanul. Az b
oldallóbus a siphomális lábasnál Vs ával hosszabb, a 3. segédlóbus
a köldök peremére esik. Az 1. oldalnyereg a kétosztatú küls-
nyereghez viszonyítva háromosztatúnak látszik.

Példányom külsleg nagyon hasonlít a Ph permanense Herb.-
hez (23. 308: 1.), de a faji sajátságok tüzetesebb összehasonlításának
eredményei alapján vele nem azonosítható. Példányom jóval tágabb
köldök és alacsonyabb kanyarulatai. A köldökbségét tekintve.
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G e y e r leírásában (6. 39. 1.) szerepl Ph- cf. persanensc H e r b.-t

kell megemlítenem, amely azonban Uh 1 i g megokolása szerint
(22. 16. 1.) a típussal nem azonosítható. Példányom sem egyezik
meg vele a varratvonal kifejldésében, mert Geyer alakján a
siphonalis lóbus oly mélyre nyúlik le, mint az 1. oldallóbus, vala-
mint a küls nyereg három-, az 1. oldalnyereg négyosztató. Ez ala
kot Rosenberg (20. 218 1.) Ph. sulcocassum llos. néven új fajként
különítette el a típustól, amely fajjal tehát példányom a fentemlí-

tett eltérések miatt nem azonosítható.

A Ph. persanevse Herb.-hez sajátságaiban közelálló Ph. lepto-

phyllum Hau.-t (23- 309 1., 17. 364 1.) példányom egy két sajátságban
megközelíti, azonban több fontos faji sajátság eltérése a faji azono-
sítást nem engedi meg. Példányom kanyarulatainak magassága
meglehetsen, szélessége pedig sokkal kisebb azérál, valamint a

kanyarulatok növekedése is egészen más természet, mint azt

Vadász leírja. A Ph. convexurn De Stef.-tól (4. 21 b, 23- 310 1.)

példányom nemcsak méretadataiban, hanem varratvonalának kifej

ldésében is eltér.

Példányom a Ph. Capitanei C a t. alakkörébe tartozó Ph- álon

tinum Gem.-val a kanyarulatok méretadatait, köldökbséget, a

varratvonal kifejldését tekintve némileg vonatkozásba hozható.

Azonban kanyarulat-keresztmetszetének alakja nem egyezik meg
vele: míg példányomé kifejezetten lekerekített négyszög alakú széles

küls oldallal, az említett alaké inkább oválisba hajló (13. 520 21

b). Geyer (6. 35 1-) Ph. Capitanei Chat. néven ír le egy fajt, mely
többek közt Rosenberg (20. 213 b). Me isler leírásában is a Ph.

(ilontinum Gém. synomimái közt szerepel. E fajról Gever sok

ábrát közöl, melyeken a kanyarulat keresztmetszete nem egyeztet-

het össze példányoméval- De a csak gyengén észlelhet b iráz la-

lefutás is. más, mint a szóbanforgó fajon.

A Ph Calais Mgh.-tól példányom kanyarulatának jóval kes-

kenyebb voltában (24. 56. 1., 12. 76- b), varratvonalának eltér kifej-

ldésében különbözik, a kanyarulat keresztmetszetének alakja sem
egyezik meg teljesen .Vadász (23. 320. b) a Ph. Lipoldi Ha. u., Ph.

Calais Mgh. és Ph. dubiurn F u c. fajok közt fennálló szorosabb

rokonsági kapcsolatot tételez fel. A Ph- Lipoldi Hau.-rel többek

közt a kanyarulat keresztmetszetének alakjában sem egyezik meg.

A méretadatokat, kanyarulatkeresztmetszetet tekintve, a Ph. du-

bium F u c.-hoz áll legközelebb, különösen feltn példányom hason-

lósága ahhoz az alakhoz, melyet F u c i n i leábrázolt (4- 27. b, Táv.

V. Fig. 5.) Igaz hogy, mint fentebb említettem,, példányom bef-
zdései nem észlelhetk oly határozottan, de ezeknek kivehet le-

futási iránya megegyezik a szóbanforgó fajjal, st a barázdáknak
a siphonális oldalon való áthaladása is konstatálható, mint az

Fucini ábráján is látszik. Vadász is említést tesz az alsó-

rákosi faunában szerepl példányával kapcsolatban annak gyengéb-

ben feltn befzdéseirl (23. 320. 1-), ami azonban a faji azonosí-

tásnak akadálya nem lehet más, jelentsebb faji sajátságok meg-
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egyezése mellett. Példányom Vadászéhoz hasonlóan, meglehet-
sen szkébb köldök a típusnál nagyobb átmérn mérve, kisebb

átmérn eltérés itt nem mutatkozik (19%). A varratvonal elemei

nek kifejldése általános jellegeiben megegyezést mutat Fueini
fajával, bár a részletekben is mutatkoznak eltérések. Példányomon
a siphonális lóbus rém fejldik ki oly szélesen, mint Fueini ábrá-

ján látható, azonkívül az 1. oldallóbus viszonya is némileg más-

Míg ott az 1- oldallóbus küls ága legfeljebb a siphonális lóbus végé

liez radiális irányban meghúzott vonalig nyúlik le, példányomon

ezen alól ér, úgyhogy az 1. oldallóbus ersebb fejlettsége állapít-

ható meg.
A mondottak alapján példányomnak a Ph. dubium F u c.-val

való faji azonosítását indokoltnak látom, mert az említett, csak a

részletekre kiterjed eltérések nem fajelhatároló erejek. Ezek a

fejldés folyamán is elállhattak, különösen figyelem bevéve azt,

hogy példányom fiatalabb liászrétegekbl került el. De minthogy
e változások figyelmen kívül nem hagyhatók, példányomat a típus

egy változatának kell tekintenem, s e meggondolás alapján Ph
dubium F u c- var. medioliasica aov. var. néven jelölöm meg.

Phyllnceras Emery B e 1 1.

1931. Ph. Emcryi Bett. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-
képz . . . p. 39,

Egy eléggé megkopott példány képviseli e fajt a Lókúti domb
liászképzdményeiben, mely a rajta felismerhet fajbélyegek alap-

ján a típussal jól megegyezik.

Phylloceras olontinum Gemm.
1893. Ph. Capitanei C a t. G e y e r: Schafberg . . . p. 35,

1909. Ph. olontinum Gemm. Rosenberg: Kratzalpe . , . p. 213.

1909. Ph. olontinum Gemm. V adász: A déli Bakony júra rétegei, p 61.

1913. Ph. olontinum Gemm. Meister: Über d. Lias in Nordanato-
_ lien. p. 519.

1914. Ph. olontinum Gemm. Kulcsár: A Gerecse hg. köz. liász

képz . , . p. 76.

1929. Ph. olontinum Gemm. Gugenberger: Anatol Lias . . p. 275.

2R = 22.6 mm M = 7 ., =31%
R = 11 6 „ = 51% Sz = 9 „ = 40%

Kb — 4 „ = 18%

Három példány került el e fajból nem teljesen jó megtartás-

sal. azonban a rajta meglev fajbélyegek nem ismerhetk félre.

Példányom méretadataiban, egyéb sajátságok mellett, külalakra is

kétséget kizáróan megegyezik azokkal az alakokkal, melyeket
Meister (13. T. XX- Fig. 3.) és Rosenberg (20. T. X, Fig,

17a—b.) ábrái feltüntetnek. Példányom kanyarulatának oldalai

gyengén íveltek, a siphonális oldal lekerekített. A kanyarulat
keresztmetszetének alakja kissé oválisba hajló, megközelítve Meis-
ter leírását. Példányomon a kanyarulat egy részletének hiányos
megtartása négy jól szembetn befzdést enged felismerni, ame-
lyeknek jellege, lefutása a típuséval teljesen megegyezik. A varrat-

vonal elemeinek kifejldése is teljesen megegyezik a Ph- alontinum
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Gemm.-éval, azzal a lényegtelen eltéréssel, hogy az 1. oldaluyereg
háromosztat ósága bár felismerhet, nem tnik oly határozottan
szembe, mint a típuson. A mondottak alapján példányom a Ph.
alontinum Gemm.-val kétségtelenül azonosítható. Példányaim,
mint rajtuk látszik, mangántartalmú Hámrétegekbl kerültek el,
kett a Káváshegy, egy pedig a Lókúti domb liászképzdményeiböl.

1909.

Lytoceras postfimbriatum Prinz,
Lyt. postfimbriatum Prinz. Vadász: A déli Bakony júra-
rétegei, p. 67.

2R :

R
SZ :

Kb :

E fajból ej

51 mm
19.4 „ =38%
16 „ = 31%
21 ,. =41%
példány kerül

Megtartása nem mondható jónak,

teljesen hiányzanak, egyik oldala

azonban a Lyt. fimbriatum Sow.
kanyarulatainak szélességi és

amely különbség a kanyarulat

TI. a. kisebb átmérnél:
2R = 44 mm
R = 16.3 ., = 37%
Sz = 14 „ = 32%
Kb = 18 ,. = 41%

el a káváshegyi liászrétegekbl.

,
kanyarulatainak egyes részletei

egészen megkopott. Felismerhet,
legfontosabb faji sajátságai alapján a Lyt. fimbriatum Sow., alak-

körébe tartozik. Küls megjelenése, a héj díszítése, a varratvonal
elemeinek kifejldése, tagoltsága közel áll a Lyt. fimbriatum Sow--
hoz- A nyergek egymagasságban való végzdése azonban nem talál-

ható meg, mint annál, valamint az 1. oldallóbus küls ága sem
kerül oly közel a sipkához.

Fontos különbség mutatkozik

és példányom között, ez utóbbi

magassági arányszámát illetleg,

keresztmetszetének alakját is meváltoztatja az említett fajjal szem-
ben. Példányom kanyarulatainak magassága, fiatalabb korban is,

határozottan nagyobb, ennek következtében a kanyarulat kereszt-

metszete elliptikus alakú. Ez a tény példányomat a Lyt. postfimbri-

atum P r i n z-eel azonosítja, minthogy egyéb fontos faji saját

ságaiban is megegyezést mutat azzal. Azonban példányom kanya-
rulatainak egymáshoz való viszonyában a borítkozás kis mérték-
ben sem ismerhet fel, a kanyarulatok csak érintkeznek, amely
körülmény viszont a Lyt. fimbriatum S o w.-ra emlékeztet. Példá-

nyom méretadatainak arányszámai a Lyt. postfimbriatum Prinz-
éivel jól megegyeznek- Példányom kanyarulatainak növekedése

nem feltnen ers, közepes, a kanyarulat magassága egy kanya-

rulaton belül kb. kétszeresére n, a magasság és szélesség közti

különbség azonban az idsebb kanyarulatokon mindinkább foko-

zódik a szélesség rovására.

Példányomon a héj finom, egymás mellett srn álló, radiális

irányban futó bordái megtalálhatók, melyek a syphonális oldalon

irányváltoztatás nélkül áthaladnak. Ersebb bordák közbeiktató-

dása nem észlelhet. A befzdések példányomon teljesen hiány-

zanak, holott ezek a Lyt. postfimbriatum Prinz faji sajátságaihoz

hozzátartoznak. Vadász is közöl (24. 67—6S- 1.) egy szépen fejlett

példányt e fajból, mely a típus faji sajátságaival mindenben meg-
egyezik, csak befzdések nem láthatók rajta. Példányomnak a
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típustól való fecitemlí|tett eltérései ellenére sem találom célszernek

és kellen megindokoltnak attól való elkülönítését, még fajválto-

zatként sem.

A Lyt. Sut uéri Gey. magasabb és szélesebb kanyarulatéi alak,

mint példányom (6. 52. b), de a kanyarulatok növekedési módjában
is külömbség mutatkozik, mert a Lyt. Sutneri Gey. kanyarulatai

a növekedés folyamán szélesed tendenciát mutatnak (12. 78. 1.),

míg példányomra a fentebb említett ellenkez eset áll. Lényeges
eltérés észlelhet a héjdíszítés tekintetében is.

A Lyt. impexum Eosenb. (20. 238. 1.) különbözik példányom-

tól a kanyarulatok növekedésmódjának ellentétes, voltában, az

elbbi kanyarulatkeresztmetszete a növekedés folyamán mindinkább
koraiakéivá válik. De különbözik példányomtól egészen más jelleg
héjdíszítése és befzdése folytán is.

A Lyt
.
ponticum G u g. (8. 287. 1.) méretadatai meglehetsen

közel állanak példányoméihoz s még az a körülmény is hozzájárul,

hogy az említett faj kanyarulatai csak érintkeznek. Kanyarulatá-
nak keresztmetszete azonban nem oly kifejezetten elliptikus, azon

kívül eltér példányómtól számos befzdése és varratvonalának
más jelleg kifejldése miatt.

Lyloceras angustoumbUicatum nov. sp.

T. XVI. Fig. 6. á.

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 81 mm 2R = 56 mm
R = 30 „ = 37% R = 21 „ = 37%
Sz — 27 „ = 33% Sz = 18 „ = 32%
Kb = 31 „ = 26% Kb = 10.5 * = 34%

E fajból csak egy, a korróziónak nagymértékben áldozatul

esett példány áll rendelkezésemre, azonban helyenként olyan meg-
tartással, hogy faji beosztása különösebb nehézségekbe nem ütközik-

E példány küls megjelenését tekintve, a Lyt fimbriatum S o w.-re

emlékeztet s az általános faji sajátságok az ernlí|tett faj alakkörébe
utalják. Példányomon a lakókamra hiányzik- A kanyarulatok növe-

kedése nem feltnen ers, a kanyarulat magassága ugyanazon
kanyarulaton belül 2-5-szer nagyobbodik (24. 66. ].). A legtöbb Lyto-

ceras faj kanyarulatainak növekedésével párhuzamosan rendesen
a köldökátmér is növekedik, ami gyakran az idsebb kanyarulatok
lapnltabb alakját eredményezi. Példányom köldökátmérjének nagy-
sága a növekedés folyamán csökken, s ez a tény nagy vonásokban
kapcsolatba hozható a Lyt. fimbriatum S o w. kanyarulatainak
növekedésimódjával (6. 53. L). A kanyarulatok csak érintkeznek egy-
mással, vagy csak a fiatalabb kanyarulatok fedik egymást kis
mértékben (21. 149- 1-). A varratvonal elemei is megfelelnek nagyjá-
ból a Lyt. fimbriatum Sow.-ének, a nyergek és lóbusok végzdései
kb. egymagasságban feküszrek, azonban kis harmadrend lóbusok
még tagolják, úgyhogy négytagúnak látszik. A küls lóbus rövi
debb, mint az 1. oldallóbus, s ez utóbbi küls ágának magasságáig
sem nyúlik le. Az 1- oldallóbus háromágú, küls ága a hátoldalon
közeljut a siphó vonalához (17. 350. b).

A fentemlített sajátságokon kívül azonban vannak oly tulaj-
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donságok, amelyek példányomat élesei elkülönítik a Lyt. fimbri-

atum S o w.-tl. A kanyarulatokon díszítésnek semmi nyoma sincs,

még ott sem, ahol a korrózió inkább megkímélte. Egy kis helyen
láthatók csak oly jelek, melyek esetleg finom héjbordázatra valla-

nak. A beízdések teljesen hiányzanak, amelyek pedig a Lyt.

fimbriatum Sow.-n megvannak.
Példányom kanyarulatának magassága nagyobb, mint széles-

sége, s ez a körülmény még a fiatalabb kanyarulatokon is határo-

zottan megállapítható. A kanyarulat keresztmetszetének alakja

tehát kifejezetten elliptikus, melytiek legnagyobb szélessége csak

kissé esik a középvonal alá. Ennek következtében a domború oldalak

kissé gyorsabban íveldnek a bels, mint a küls oldal felé. A leg-

nagyobb eltérés azonban a köldökátmér nagyságában mutatkozik,
amely már 56 mm átmérnél sem üti meg a Lytocerasokva általá-

ban jellemz rendes mértéket; 81 mm-nél pedig már feltnen
kicsiny: 26%. Schrödcr megemlíti (21. 150. 1.) S u t ni e r-o/ek a

Lyt. lineatum Sehoth.-re vonatkozó megjegyzését, amely szerint

a. befzdóseket nem mutató, involútabh, tehát szkebb köldök,
magas szájnyílású és összenyomott, laposabb alak, mint a Lyt.

fimbriátum Sow. Példányomtól azonban a két utóbbi sajátságban

lényegesen különbözik. Hsembe r g két Lytoceras sp. ind-t sorol

fel (20. 233-, 247. 1.), mindkett szkköldök alak (29%, 32%), azon-

ban egyéb méretarányaik lényegesen eltérnek példányoméitól.

Egyes általánosabb tulajdonságaikban hasonlóság mutatkozik

példányom és a Lyt. fimbriatum Sow. var. alta Vad. (24. 66- 1.)

közt. Ez utóbbi is szkköldök alak. csak érintkez kanyarulatok-

kal, héjdíszítés és beízdések nélkül. A kanyarulatnövekedés mód-

jában azonban nagy különbségek mutatkoznak, a szóbanforgó faj

kanyarulatmagassága ugyanazon kanyarulaton belül meghárom-

szorozódik, így nagyon magas szájnyílású- Példányom köldök-

átmérjének szkebb volta még az említett fajjal szemben is fel-

tn. Ugyancsak ez a tény konstatálható a Lyt. Francisci 0 p p.

var. baconica Kov. fajjal szemben is, amelynek köldökatmérje,

különösen a legnagyobb átmérk mentén véve, szembetnen
kicsiny (11. 7. 1-). Az említett faj kanyarulatai azonban roppant

gyorsan növekedk, aminek következtében a kanyarulatmagasság

jelentékeny. Még a kanyarulat keresztmetszetének alakjában és

más faj bélyegeiben is fontos különbségek ismerhetk lel. Példá-

nyom kanyarulatai, mint fentebb említettem, fiatalabb stádiumban

is határozottan elliptikusak, az idevonatkozó százaléka ranyszám

csak az egyéni fejldés során változik némileg, de nem lényegesen.

A Lyt. fimbriatum Sow. var. alta Vad., valamint a Lyt. Francisci

Opp. var baconica Kov. kanyarulatkeresztmetszetének alakja

ellenben fiatal állapotban a körhöz áll közel, ez alakok kanyaru-

latai csak a fejldéssel párhuzamosan válnak magas szájnyílásává-

E körülmények arra kényszerítenek, hogy a szóbanforgó pél-

dányt új fajként különítsem el a típustól Lyt. angustoumbilicatum

nov. sp. néven-
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Lyloceras kávásense nov. sp.

T. XVI. Fia-. 7 . á.

2R --- 39 rum
IX. a. kisebb átmérnél:
2R = 31 mm

R = 13.5 „ = 35%
Sz = 13.4 „ =34%
Kb = 15.6 = 40%

R = 11 „ = 35%
Sz = 10.4 „ = 34%
Kb = 12 „ = 39%

E példány meglehetsen hiányos kbél, kanyarulatainak egyes
részei a siphonális oldalon egészen az oldalak közepéig lekoptak.
Egyébként lényeges sajátságai jól felismerhetk. Kanyarulatainak
alakja alig tér el a körtl, különösen az idsebb kanyarulatokon,
azonban a magasság alig észreveheten nagyobb a szélességnél. A
kanyarulatok növekedése meglehetsen ers, egymást nem borítják,

csak érintkeznek- A héj díszítése, mint a fiatalabb kanyarulatokon
felismerhet, meglehetsen srn álló, finom, a köldöktl a sipho-

nális oldalon át radiális irányban haladó bordázatból áll. Az id-
sebb kanyarulatokon e díszítés nem ismerhet fel, ellenben a lakó-

kamrán egyenltlen közökben ersebben megvastagodott bordák
észlelhetk; a bordák közt mellékbordák közbeiktatódása sehol sem
konstatálható. Befzdések jelenléte sehol sem figyelhet meg
határozottan, csak a kainrázott rész vége felé észlelhet a kanyaru-
lat kismérték benyomottsága, amely talán befzdésre vall. E
példányon majdnem X4 kanyarulat hosszúságú lakókamra is meg-
maradt. A varratvonal csak a. lakókamrához közelebbes kanya-

rulatdarabon ismerhet fel egyes részleteiben, azonban éppen itt

történt a. kanyarulat nagymérték lekopása is, úgyhogy emiatt

hézagos. A siphonális lóbus és nyereg nem ismerhet fel, az 1-

oldallóbus is csak hiányosan. Az 1- oldalnyerget kettéosztó másod-

rend lóbus ersen fejlett, s a másodrend nyergeket harmadrend
lóbusok tagolják, ami miatt az egész ötosztatúnak látszik. A 2.

oldallóbus megjelenésben kétosztatúság jellege dominál s így szim-

metrikusnak tnik fel. A köldökvonal az 1. oldalnyerget szeli át-

A nyergek és lóbusok végzdései nincsenek egy magasságban.

Példányom néhány sajátságban közeledést mutat Gugea-
berger anatóliai fajához mely Lyi spec. aff. fimbriatoides

Gemni, néven szerepel (S. 295. 1.). Méretarányai nagyvonásokban
megegyeznek azéival, st még a nyergek és lóbusok is jelentsen
kettéosztott jellegek. Azonban eltér attól az azon észlelhet szabá-

lyos közökben fellép befzdések határozott kifejldésében, vala-

mint héjdíszítésének a befzdések lefutásából következtethet
jellegében. Gugenberger megjegyzi, hogy az anatóliai alak

táigabb köldökül, mint a típus. Példányom valamivel kisebb átmérnél
ugyanazt a köldökbséget mutatja, mint Gugenberge;ré, még
kisebb átmért véve, a százalékarányszám, is csökkeni. Guge n-

berger példányához hasonló átmért véve tehát, a köldökbség
arányszáma is növekednék, ami e tekintetben is, méginkább távo

lodást jelent a típustól. Ez azt jelenti, hogy példányom a Lyt.

fimbriatoides Gemm.-n észlelhet befzdések, héjdíszítés jellegé-

ben, köldökhségének eltér voltában még kevésbbé hozható vonat-
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kozásba a Lyt. fhnbrintoidéé Gemm-val, mint Gu gén be r g-e ró
(18. 296. 1.).

A Rosen berg leírásában (20. 231. 1) szerepl Lyt. sp. nov.
indet. ex aff. fimbriatoides Gemra.-val szemben is, mely csak
töredékben került el, feltn a különbség annak egészen más
jelleg héjdíszítését tekintve, mely az ábrán is jól látható.

A Gugenberger által leírt Lyt. ef- aequistriatum Q u e n t.-

el (8. 291. 1.) is mutat példányom rngy vonásokban hasonlóságot a
kanyarulat keresztmetszetének alakját, a kanyarulatok növekedé-
sét, a, héjdíszítés jellegét tekintve. Azonban Gugenberger pél-

dánya jóval nagyobb átmér mellett is lényegesen szkébb köldök
azonkívül magasabb és szélesebb kanyarulatéi alak, mint példá-

nyom. Bár ez utóbbi kanyarulatainak növekedése ers, mégsem ér el

olyan mértéket, mint Gugenbergeré, melynek szélessége ugyan-
azon kanyarulaton belül csaknem háromszorosára növekszik. A héj

díszítés kifejldésében az a különbség, hogy Gugenberger pél-

dányán a finom bordák közt ersebb bordák észlelhetk, míg példá-

nyomon ez nincs meg; ezen a finom bordázat elmarad ott, ahol a
vastag bordák megjelennek- A bordák lefutási módja is eltér. A
varratvonal elemeinek kifejldése pedig lényegesen más. A II sem-
ber g által megemlített alak (20. 239. 1.) kanyarulatkeresztmetsze-

tének alakjában is eltér.

Mint példányommal egyes sajátságokban némileg hasonlóságot

mutató alakot, megemlítem a Gugenberger által a Lyt. celti-

cum Gey.-hez legközelebb állónak ismert faj (8. 233. 1-). Példá
nyom méretarányai azonban nem egyeznek meg teljesen G u g em-

ber g e révei, mert az kissé szkébb köldök. kanyarulatának ma-
gassága jóval nagyobb, mint szélessége. Ezek tekintetében tehát kö-

zelebb áll azokhoz az alakokhoz. melyeket Lyt. cf. celticum Gey. néven

Fu cini (4. 80. 1-) és Rolsenber‘g (.20. 240. 1.) írt le. Azonban ezek-

rl megjegyzik, hogy éppen azáltal távolodnak el a típustól, hogy
kanyarulatuk mindkét mérete megközelítleg ugyanaz, tehát alakja

majdnem kör. Minthogy példá',nyom kanyarulat keresztmetszetének

alakja alig tér el a körtl, e sajátsága nem egyeztethet össze a Lyt.

celticum Gey.-rel. Különben a keresztmetszetalak a Gugen-
berger ábráján láthatótól is eltér, kinek példánya pedig e tekin-

tetben is megközelíti a típust. A varratvonal kifejldéséinek különb-

ségére jellemz, hogy Gugenberger példányán, mely a tekintet-

ben is egyezik a típussal, a 2- oldallóbus háromosztatúságánál fogva,

míg példányomon ugyanaz kétosztatúságánál fogva tnik fel szim-

metrikusnak. A héjdíszítés, melyrl Rosen berg az általa leágt

példányra vonatkozóan megemlíti, hogy a típuséval teljesen egye-

zik, példányométól lényegesem eltér.

A kanyarulatok keresztmetszetének alakját, beesavarodási

módját, növekedését, héjdíszítését tekintve, inkább a Lyt. fimbri-

atum Sow.-liez közeledik. A befnzdések jelenléte azon bah, rém
állapítható meg oly határozottam, mint azon. A varratvonal elemei-

nek fentemlített jellege pedig jelentsen eltér a Lyt. fimbrwtum
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Sow-ótóL Ez utóbbi fontos körülmény, valamint a héjdíszítés fent-

em lített kifejldésében mutatkozó eltérések alapján példányomat
Lyt. kávásense nov. sp. néven különítem el.

Lytoceras Francisci 0 p p. var. haconico Kov.

1932. Lyt. Francisci Opp. var. bacon ica Kovács: Néhány köz -liász-

korú ammonit . , . p. 7.

LT. a. kisebb átmérnél:
2R = 215 mm 2R = 15 mm
R =9 „ = 42% R = 5.4 „ = 36%
Sz = 8 „ = 37% Sz = 5.6 „ =37%
Kb = 8 „ =37% Kb = 5 8 „ =38%

E fajt anyagunkban csak bels kanyarulatok képviselik, azon-

ban a varratvonalnak a csekély mérték felületi korrózió hatására

bekövetkezett hiányától eltekintve, oly kedvez megtartással, hogy
a faj jellemz tulajdonságainak határozott felismerése alapján faji

azonosítása nem nehéz. Az alak küls megjelenése, kanyarulatainak
egymáshoz viszonyított helyzete, alakja, növekedése, bocsavarodási
módja már els pillanatra a Lyt. Francisci 0 p p. var. baconica Ko v--

ra emlékeztet. Fiatal kanyarulatokról lévén szó, azok keresztmetsze

tépek alakja a körhöz még nagyon közel áll (11.), különösen kisebb

átmérnél, ahol a. szélesség a magasságot is meghaladja valamivel
(15 mm átmérn), a kanyarulat alakmutatója itt 96'%. Idsebi)
kanyarulatokon az alak két méretaránya közti eltérés mindinkább
fokozódik, a legnagyobb: 21.5 mm átmérn a kanyarulat magassága
már határozottan felülmúlja a szélességet. Ennek következtében
a keresztmetszet alakja ír ár kissé eltér a körtl, gyengén elyptikus,

inkább a syphonális oldal felé szélesed tendenciát mutatva.
Megemlítend ez alak kanyarulatainak feltnen gyors növe-

kedése, a kanyarulat magassága ugyanazon kanyarulaton belül

háromszorosára növekszik, vagyis a megfelel helyzet fiatalabb
kanyarulat úgy aránylik az idsebbhez, mint 3:9. A kanyarulat
alakmutatója itt 89%. A kanyarulatok egymáshoz való viszonyában
a legkisebb mérték borítkozás sem állapítható meg, azok éppen
csak érintkeznek. Azonban a köldökátmér arányszámának válto-

zása a kanyarulatok növekedésével fordítottan arányos. A szóban-

forgó alak azonosíthatóságának egyedül köldökátmérjének, az

azonosítás alapjául vett fajétól eltér, jóval tágabb volta mond-
hatna. ellent, mely 21.5 mm átmérn 37%-ot tesz ki. Azonban
figyelembe véve a kanyarulatok említett nagymérték növekedését,

amely nemcsak abszolút, de relatív értelemben, is nagyobb idsebb,
mint fiatalabb kanyarulatokon, könnyen kiszámítható, hogy a

köldökátmér nagysága 37 mm átmérn 29.7%-ot, 64 mm átmérin
pedig 32%-ot tenne ki.

Példányomon befzdések nincsenek, a varratvonal sem ismer-

het fel a kismérték felületi megkopottság miatt. A kanyarula-
toknak azon a részén, ahol a héj megmaradt, a héjdíszít bordázat
is felismerhet- A finom bordák a köldöktl kiindulva radiális

irányban haladnak a domború oldalakon, a. siphonális oldal felé

azonban irányukból kitérve, kissé hátrahajla iák. A siphonális
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oldalon lefutásuk már nem követhet, lehet, hogy csak a meg-
kopottság miatt.

Más hasonló fajoktól való eltérések megadása végett hivat-

kozom a szóba nforgó variétás leírására, azonban azzal a megjegy-
zés -el, hogy tz esetleg felmerül, fajmeghatározó szempontból azon-

ban nem lényeges eltérések megbírálásánál figyelembe kell vén-
üljünk azt a, körülményt, hogy jelen esetben egészen kicsiny bels
kanyarulatokról van szió.

Amblíjcoceras planicostatum Sow. var. Sziládyi nov. var.

T. XVI. Fig. 8-9. á.

U. a. kisebb átmérnél

:

2R = 51 mm
R = 16 „ = 31%
Sz = 14.5 „ — 28%
Kb = 25 „ =49%

2R
R -
Sz -

Kb =
Megvizsgált

= 64 mm64

20

18

31.4

Öl/O

28%
49%

példányom elég jó megtartásúnak mondható;
egyik oldala ugyan teljesen lekopott, épem maradt oldalán azonban
a fajbélyegek, eltekintve a kamravarrattól, hiánytalanul felismer-

hetk- Példányom meglehetsen tagköldökn alak, a kanyarulatok
keresztmetszetének alakja lekerekített négyszög, az idsebb kanya-

rulatokon a kissé ívelt oldalak a siphonális oldal felé némileg össze-

tartanak, s így a keresztmetszet alakja trapézszerüen módosul. A
kanyarulat magassága nagyobb a szélességnél, de csak az idsebb
kanyarulatokon, a fiatalabbakon ez fordítva va:i. A fejldéssel

kapcsolatban a kanyarulatok magassági növekedésének tendenciája

határozottan észlelhet, s ezzel párhuzamosan a fiatalabb kanyaru-

latokon még párhuzamosan haladó oldalak az idsebbeken a sipho-

nális oldal felé összetérnek. Az egyéni fejldés során a kanyarulatok

méreteiben beálló változás néhány adata a következ:

20 mm átmérnél M = 6 mm
,
Sz = 7 mm (Különbség = -1);

33 M = 9 „ Sz = 9 ,. (K = 0);

46 M = 13 , Sz = 12 ,. (K = ÍR
51 M = 16 „ Sz = 14.5 „ (K = 1.5);

64 M = 20 ,. Sz = 18 „ (K = 2).

A. kanyarulatok magassága a;/., elzkéhez viszonyítva nagyjából

megkétszerezdik. Az egyéni fejldés analógiájára a törzsfejldésben

is valószínleg laposabb, szélesebb kanyarulata alak képezte a

kiinduló pontot a liász idsebb szakaiban.

Példányom bordázata radiálisán futó, a bordák az oldalakon

nem hajolnak elre. A bordák némi elreíveldése a széles sipho-

nális oldalon csak a fiatalabb kanyarulatokon észlelhet, az idsebb

kanyarulatokon csak megvastagodva, de iráinyváltoztatás nélkül

haladnak át. A bordák srsége sem egyforma: fiatalabb kanya-

rulatokon alig valamivel nagyobb, idsebbeken kisebb:

20 mm átmérnél 28

26 „ 29

30 „ 28

35 ,.
29

44 .. 28

51 „ 27

64 „ 26
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Mint látható, az egyes kanyarulatok bordaszáma közt nagy különb
ség nincs, úgj-hogy nagyjából állandónak vehet, de a fejldéssel
párhuzamosan mégis észreveheten csökken tendenciát mutat-

Példányom az Amblycoceros subgenusba tartozó két fajjal

mutat rokonvonásokat, mégpedig az A. planicostatum Sow.-vel és

az A. capricornum S c li 1 o| t hírnél. E két fajra vonatkozólag
Schröder (21. 200. b) megjegyzi, hogy faji elhatárolásuk alak-
tani sajátságok alapján bizonytalan, s egyetlen biztos különbség
köztük csak a kor. Megemlíti, hogy az elbbi a kozépeurópai júra-
proviacia fiatalabb liászképzdményeisnek jellegzetes alakja (Ob-
tums-zónn : /?,), az utóbbi pedig az idsebb középs-liász üledékeiben
fordul el (Dacod- zóna: y.H ). A két alak valóban nagyon közel áll

egymáshoz és bizonyos mértékben közös sajátság észlelhet rajtuk
(a bordák rombus-szer kiszélesedése az A. capricornum Schloth-
siphonális oldalán), de egyes faji sajátságokban mutatkozó lényeges
eltérések mégis indokolttá teszik a faji elkülönítést. Viszont ha a

két alakot faji sajátságaik alapján azonosnak tekintenk, külön-
böz idszakok üledékeiben való elfordulásuk semmiképei sem
indokolhatná meg faji elkülönítésüket, különösen, ha azt a körül-

ményt is tekintetbe vesszük, hogy elfordulásuk ideje aránylag
nem is esik távol egymástól-

Példányom több sajátságban közelebb áll az A. planicostatum
Sow.-hez, mint ez A capricornum S chl o t b.-hoz. A részletekben
mutatkozó eltérések azonban nem engedik meg a teljes faji azonosí-

tást. Az A. planicostatum Sow- kanyarulatkeresztmetszetének

alakja lekerekített derékszög négyszög (21. 198. 1.), míg példá-

nyomon csak a fiatalabb, az sibb stádiumhoz közelebb álló kanya-
rulatoké ilyen. A kanyarulatok növekedése ott lassú, példányomon
csak a fiatal korban, a fejldés folyamán fokozódik Ott a srnálló,
radiális irányban futó bordák a küls oldalon rombus-alakban
szélesednek ki, példányomon csak a fiatal kanyarulatok küls olda-

lán észlelhet az elreíveld bordák feltn rombus-szer kiszé-

lesedése. Seb rö d érnék különösen a fiatal példányain észlelhet

feltnen magas bordaszáma, mint miaga is említi, eltér a Qnen-
s t e t t-féle típustól (A. capricornum nudus Quenst-), s e tekintet-

ben inkább az A. subplanicosta Opp.-lel mutat megegyezést. Azon-

ban itt is vannak csekélyebb bordaszámú alakok. A bordaszám
az A planicostatum Sow- kanyarulatain meglehetsen tág határok

közt ingadozik, míg példányomon az eltérés jelentéktelen. De a

hordaszám mind az A. planicostatum Sow., mind az A subplani-

costa 0 p p. esetében csökken a fejldéssel párhuzamosan; e sajátság

példányommal jól megegyezik. Az A- subplanicosta 0 p p. kanya-

rulatainak növekedése még lassúbb, mint az A. planicostatum So w.-é.

Az elmondottak alapján példányomat az A. planicostatum

S Oi w. továbbfejldött ala kjárjak kell tekintenem, melynek saját-

ságai a fejldés során nem változtak meg annyira, hogy benne a

típust fel ne ismerhetnénk. St a fiatalabb kanyarulatokon a típus

változatlannak mondható sajátságai észlelhetk- A fejldés folya
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mán történt módosulások alapján mint fajváltozatot különítem el

a típustól A. plunicoslatum Sow. var. Sziládyi nov. var. néven
Az A capricornum Schloth-tól példányom eltér a kanyaru-

latok növekedésmódjában, alakjában s a bordázat kifejldésében, a
bordák számának a fejldéssel beálló ellentétes irányú változásában

Az A. Telegdi-Rothi Kov.-tól, mint az A. capricornum
Seb lót h. -hoz közelálló fajtól, az elbb említetteken kívül éltéi

a kanyarulat méreteiben, s a köldökátmér nagyságában (10. 42. 1 ).

Hnrpoceras (Lioceras) pectinatum Mgh.
1905. HUdoceras pectinatum Mgh. Fucini: Monté di Oetona . . .

P. V. p. 105,

1909. Harpoceras (Lioceras) pectinatum Mgh. Vadász: A D.-Bakony,
p. 77.

2R = 23.G mm M = 8.8 „ = 37%
R = 9.5 „ = 40% Sz = 6 .. = 25%

Kb = 7.3 „ =31%
Jó megtartásúnak mondható példányom sajátságai mindenben

e fajra vallanak. Sr, finom bordázata, a kanyarulat alakja, méret-

arányai alapján a H. pectinatum Mgh.-vei azonosítható.

V adász (24. 77- 1.) szói Ilaug említésérl, amely szerint a

H. pectinatum Mgh. sajátságainak kifejldésében a H. boscense
Reyn. Menegbini által megkülönböztetett harmadik varietásá-

hez csatlakozik közvetlenül, amely szkeid) köldöke és kanyarulat-

alakja alapján a H. pectinatum M g h.-vel azonos, vagy legfeljebb

ennek fajváltozataként tekinthet- Bizonyos tekintetben példányom
is vonatkozásba hozható a H. boscense Reyn.-nel, azonban jóval

kisebb köldökátmérje, meglehetsen magasabb kanyarulata, ennél-

fogva eltér kanyarulatalakja — amely ezen karcsúbbnak, nyúlán-
kabbnak tnik fel, bár a kanyarulatszélesség arányszámában alig

van eltérés — elválasztja attól. Azonkívül példányom bordázatának
jellege is egészen más, bár, mint Vadász említi, Geyer szól a

H. boscense Reyn. bordázatának kifejldésében tapasztalható

nagyfokú ingadozásról. A káváshegyi liászfaunából még egy hiá-

nyos példány sorozható e fajhoz.

Harpoceras (Hildoceras) Bonarellii Fnc-
1900. Grammoceras Bonarellii Fucini: Appennino centrale, p. 45.

1905. Hildoceras Bonarellii Fucini: Monté di Cetona, P. V. p. 102.

2R = 42 mm M = 13 „ = 31%
R = 16 „ = 38% Sz = 11 „ = 26%

Kb = 14.5 „ =35%
Példányom küls megjelenésében sok rckonvonást mutat a H.

boscense Reyn. sajátságaival. A kanyarulatok alakja közeláll

azéhoz, a bordázat jellege megegyez, a méretarányok adataiban

azonban csak részben mutat azzal megegyezést. Köldökátmérje
feltnen kisebb, minti a H. boscense Rey m-é, a kanyarulat magas-
sága pedig ugyanazon átmérn véve nagyobb. E lényegesnek látszó

eltérés miatt példányom az említett fajjal nem azonosítható-

Vadász IL. boscense Reyn. var. tenuis Vad. (24. 77. 1.)

néven különíti el a típustól urkúti példányait, valamint egyet a
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Geyer leírásában szerepl alakok közül is- A fajváltozat szkébb
köldökével, keskenyebb, lekerekitettebb kanyaróin t kereszt 'metszeté-

vel tnik ki a típussal szemben. Példányom kanyarulatkereszt-

metszetének alakja Vadász megjelölésével és ábrájával nem
egyezik meg.

A Geyer leírásában H. boscense Rey n.-ként szerepl alakok
kivétel nélkül jóval szkébb köldöknek a típusnál. Nem tudom,
ezen az alapon teljes mértékben indokolt-e a szóbanforgó alakok-
nak a típussal való azonosítása? Bár Geyer, mint V adász is,

megemlíti, a sajátságok kifejldésével kapcsolatban utal az e faj-

nál tapasztalható nagyfokú ingadozásokra, e sajátságok azonban
akkor sem léphetik át a faj határait,

A H. pectinatum M (j h -ti, mint a H. boscenss R e y n. -el

kapcsolatban álló alaktól, melyrl fentebb szóltam, példányomat
elválasztja ritkább bordázata és kanya ru 1atkeresztmetszetének
eltér alakja.

A II Ruthenénse Rey n. em. M g h.-vel szemben a kanyarulat-
alakban mutatkozó kisebb eltérés mellett (6. 9. 1-) ugyancsak a
köldökátmér jóval kisebb volta a fkülönbség.

A H. crassiplicatum Fuc- tói (4. 26. 1-) példányo n fként a
kanyarulat alakjában tér el, de a bordázat kifejldése is más jel

légii, amennyiben az elbbié jóval ersebben emelkedik ki s ritkább-

nak látszik.

Példányom sa játságai alapján a H. Bomtrellii F u c.-val azo-

nosítható- Lényegtelen eltérés csak a kanyarulat szélességében

mutatkozik, au ennyiben az utóbbi kanyarulata valamivel keske
nyebb. A varratvonal kifejldése is a típusnak felel meg.

Gramtnoceras Portisi Fuc.
]90h. Grammoc. Portisi Fu cini: Appennino centrale , , . p. 33.

2R = 71 mm 2R = 55.5 mm
R = 25 „ =35% R = 20 „ == 36%
Sz = 17 „ = 24% Sz = 12 ,. = 22%
Ivb = 30 „ = 42% Kb = 20.5 = 37%

Példányom kissé megkopott, azonban egyik oldalán a faji

sajátságok meglehetsen jól felismerhetk. Küls megjelenése

egészben a Gr. Normannianum d‘0 r b.-ra emlékeztet, de a faji

sajátságok pontosabb megvizsgálásának eredménye alapján e faj-

jal nem azonosítható. A meglehetsen nagy eltérés a kanyarulat

méreteiben mutatkozik többek közt, ugyanis példányom kanya-
rulata magasabb és szélesebb- A bordázat kifejldése közeláll ahhoz,

azonban a kanyarulat keresztmetszetének alakja, a méretarányok
adatai elválasztják tle. Eltérés mutatkozik a tarajképzdmény
kifejldésében, illetve a siphonális oldal jellegében is. Az említett

sajátságok, valamint a varratvomd elemeinek kifejldése minden
kétséget kizáróan a Gr. Port isi F u c--val hozzák kapcsolatba,

melyek alapján példányom a megnevezett fajjal azonosítható.

Arieticeras sp. ind.

Csak egy megkopott kanyarulattöredék áll rendelkezésemre a
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káváshegyi liászképzdményekbl, melynek faji meghatározása
keresztülvihetetlen- A rajta felismerhet általános bélyegek Arieti-

ceras sp.-re vallanak*

A vörös cephalopodás meszek sztraitigráfiai helyzete.

Mint már rövidem szó volt róla, a fent ismertetett amrnonitesz-

fauna két lelhelyrl származik. Az ammoniteszeket tartalmazó

tömör, vörös, cephalopodás, helyenként mangános mészkövek a

Káváshegy tetején jönnek felszínre, de lejjebb is találunk ilyen

kibúvásokat. A fauna egy része azonban a tetn található nagyobb
törmelékekbl került el. Közvetlenül itt fiatalabb korú üledékek

jelenléte .nem konstatálható.

E lelhelyrl származnak a következ fajok:

Rhacophyllites Stella S o w.
Rhacophyllites ef. planispira Tteyn.
Rhacophyllites Frcchi Meist.
Rhacophyllites eximius Ham
Phylloceras tenuistriatum Mgh.
Phylloceras Bonarelhi Bett var. anatolica Meist. éra, G u g.

Phylloceras alontinum Gemm.
Lytoceras postfimhriatum Prin z.

Lytoceras kávásense nov. sp.

Lytoceras Francisci Opp. var. baconica Kot.
Arieticeras sp. ind.

Harpoceras pectinatum Mgh.
A Lókúti domb ammonitesz faunája a törésvonal mentén fel

színrejöv, szálbanálló, az elbbiekkel kzettani fáciesben azonos

kifejldés, vörös cephalopodás mészkövekbl származik- E mész-

kövek felett a fels liász szürke kovás mészköveinek konkordáns

települése észlelhet. E lelhelyrl a következ fajokat határoz-

tam meg:

Rhacophyllites stclla S o w.
Rhacophyllites Telejjdi-Rothi nov. sp.

Rhacophyllites limatus Rosenb.
Rhacophyllites libertás Gemm.
Phylloceras tenuistriatum Mgli. var. intermcdia nov. var.

Phylloceras dubium F u c. var. medioliasica nov. var.

Phylloceras Erneryi Bett.
Phylloceras alontinum G e m m.
Lytoceras angustoumbilicatum uov. sp.

Ámblycoeeras planicostatum S o w. var. Szilódyi nov. var.

Harpoceras Bonarell i

i

Fuc.
Grammoceras Portisi Fuc.

Az említett lelhelyrl származó fauna összjellege alapján

határozottan megállapítható a faunát tartalmazó üledékeknek a

középs-liász idtartama alatt történt egykori lerakódása. De. a

faunában a középs- liászra jellemz fajok túlnyomó számban való

fellépése mellett, a szóbanforgó üledékek máshonnan származó

középsd iászkorú képzdményekkel azonos kzettani kifejldése is

középs-liászkorú üledékek jelenlétére vall. E tömör, agyagot nem

tartalmazó vörös cephalopodás mészkövek kzettani íaciese azonos-
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nak tekinthet a Ha moházai hegy vörös cephalopodás mészköveivel,

mely kifejldést a W.áhne r-féle tarka cephalopodás fáciessei

azonosítottam (10. 19. h). Ezekre a mészkövekre is jellemzek a

gumós szerkezet, a mangán-beszivárgások, bekérgezdósek, azon-

ban az elkerül ammoniteszfajok közt a héjas példányok itt is

alárendelt szerepet játszanak-

Eme üledékek pontosabb sztratigráfiai helyzetének meghatá-
rozásában tekintettel kell lennünk a bellük származó faunában
szerepl, más. hasonló korú képzdmények faunájában', is meg-
található közös fajok számára. Bár a megnevezett két lelhelyrl
származó faunában szerepelnek olyan fajok, melyek csak az egyik-

ben, vagy másikban fordulnak el a gyjtés alapján, nincs okunk
ebbl még az üledékek egymástól eltér korára következtetni. A
mondottak ellenére, jellegük annyira egységes, hogy nem is foglal-

kozom velük külön-külön.

E faunában túlnyomóan azok a fajok szerepelnek, amelyeket
más szerzk munkáiból is a középs-] iász fiatalabbkorú üledékeibl
— Quen stett beosztása szerint — a liász d -emelet képzdményei-
bl ismerünk. Olyan faj is elfordul alárendelt mennyiségben,
amely a kór pontosabb meghatározása szempontjából nem jöhet

számításba:, mert a. liász mélyebb rétegeiben is megtaláljuk. (Rh.

slella K o \v., Rh- Frechi Meist., Ph. te'miistriatum Mgh.)
Meister a Rh. Frechi Meist.-t a liász « Bucklandi övében tn
tét i fel (13. 548. 1.),. Viszont Pia az említett faj középs-liász-kapcso-

latait emeli ki (17- 385. 1.) s a Merzifonn melletti alsó-liász képzd
menyeknek a létezését két ség bevonja, elvetve Meister bizonyíté-

kait. A fau)n(a többi tagja általában a liász d -ból ismeretes, alig

számhajöv mértékben a liász y ból.

A Geyer által ismertetett schafbevgi fauna a liász d Margóéi
latus övének alsó részét jelöli meg ((>). A faunánkban szerepl
közös fajok száma az említettel szemben 28.5%-ot teszi ki. Ez az

arányszám elég nagy ahhoz, hogy — egyelre más fajokra tekintet

nélkül i— az üledékeknek a liász d szintbe való tartozását meg-
állapítsuk. De ez alapon még nem állítható mészköveinknek csak

az általa, megjelölt idpontban való keletkezése, különösen, ha
figyelembevesszük, hogy a többi fajok jórészt a liász y fiatalabb

ii ledékei ben szerepelnek-

Vadász a déli Bakony területén lev Szentgáli Tíízköves

hegy középs-liászkorú vörös cephalopodás mészköveit a fauna
alapján a Marg<rritatus-öv alsó részébe helyezi (24. 20. L). Az e mész-

kövek faunájához viszonyított közös fajok száma 14.2 %-ot tesz ki.

Az urkúti rétegek faunájához viszonyítva pedig, amely rétegek

sztratigráfiai helyét Vadász a Margaritatus-öv fels részében

jelöli meg (24. 20—22. 1-), a közös fajok arányszáma 28.5 %-ra emel-

kedik. Viszont a Hamuházai hegy vörös cephalopodás mészköveinek
faunájával összevetve, szintén 28.5% a közös fajok száma. E mész-

kövek a Margaritatus-öw alsó részébe tartoznak (10. 20 b).

Két új fajváltozatról a Ph. dubium F u c. var. medioliasica
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:iov. var. és az A- phmicostatum S o w. var. Sziládyi nov var.-ról

említem meg, hogy azok alsó-liásztípust mutatnak a középs-liászra

jellemz fajokkal szemben. F'ucini típusa a Monté di Cetona alsó-

imsz képzdményeiben szerepel (calcari rossi inferiori : liász/? ), az

A. planicostatum Sow. pedig az Obtusus-öv (liász /?,) jellegzetes

alakja.. Azonban példányaim a megfelel típussal nem azonosít-

hatók, mert .a meglehetsen bosszú idt igényl fejldési folyamat
jellemz sajátságaikat feltnen módosította. A Hamuházai hegy
legfiatalabb középs-liász üledékeivel {Spinatus-öv) közös fajok is

szerepelnek a káváshegyi faunában (11.): Ph Bonarellü Bett. var.

anatóliai Meist.-em. G u g. és Lyt. Francisci Opp. var. baconica
Kov.

A liásztenger batbymetrikus viszonyai mélyül tendenciát

mutattak az üledékek kifejldésébl következtetheten itt is (10.). A
feltn az, hogy a fauna jórészt fejletlen alakokból tevdik össze.

Az elmondottakból kitnik, hogy az ismertetett faunában a
liász d fiatalabb képzdményeiben szerepl fajok vannak többség-

ben. Ez alapon a mészkövek keletkezésének idejét a Maryaritatus-
öv fels részében kellene megjelölni. Azonban mar a liászy -bán

fellép fajok s az említett alsó-liásztípusokkal rokon alakok jelen-

léte ezt módosítja. Általában a vörös cephalopodás mész-
köveket a bell Li k s z á r m a z ó f a u, n a jellege a 1 a p j á n
a z Antaliheus margaritatns ö vé be tart o zóknak kell t e k i n-
t énünk. Az Amaltheus spinaius övébe tartozó üledékek terüle-

tünkön kövületek, vagy kzettani kifejldés alapján nem mutat-
hatók ki- . ;
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