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A KANSUELLA TRANSDANUBICA FÖLDVÁRI REVÍZIÓJA

Detre Csaba

A Magyar Állami Földtani Intézet paleozóos kutatási programja kere

tében sor került a Szabadbattyán-környéki karbonidőszaki képződmények ré sz 

letes őslénytani vizsgálatára, ennek során a régebbi gyűjtemények ujravizsgála- 

tára. Jelen dolgozatban a szabadbattyáni karbon legértékesebb Brachiopoda-le

letének revíziójáról számolunk be.

Superfamilia Productacea GRAY, 1840
Família Gigantoproductidae MUIR-WOOD et COOPER, 1960 
Subfamilia Gigantoproductinae M-W. et C. , 1960 
Genus Gigantoproductus PRENTICE, 1950

? Gigantoproductus transdanubicus (Földv, , 1952)

1952. Kansuella transdanubica Földvári: p. 35, 1. - 3 .sz . á. ,
I .t . 1. -2. á . , II. t . ,  3. -4. á.

.. /
A FÖLDVÁRI A. által talált és nagy precizitással leirt Productida-ma

radvány gyenge megtartású, mindössze a ventrális teknő 2/3 része látható, a 

homlok! rész teljes hiányával. Mindkét laterális oldal sérült. Mindmáig azonban 

ez a legjobb megtartású Brachiopoda-maradvány, amely a szabadbattyáni karbo- 

ból ezideig előkerült.

Az egyébként is gyengén definiált (PRENTICE, 1950) Kansuella

CHAO, 1927 nemzetséghez sorolása ellen szól sokkal kisebb szélesség hosszúság,

valamint szélesség/ magasság értéke (amit egyébként FÖLDVÁRI is emlit: p.35),

ezzel összefüggésben a laterális szárnyak sokkal kisebb volta. Mig a Kansuellák

esetében a szélesség/hosszuság arány: 2, 5 -3 ,0  (ami a hatalmas laterális szár-
..  /

nyakból ered), addig FÖLDVÁRI példánya esetében: 1, 2-1, 3 (erre csak következ

tetni lehet a hiányos megtartási állapot miatt).
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A Kansuelláknak kicsi, nem begörbülő, mig a szabadbattyáni példány

nak nagy erősen begörbülő búbja van. Eltér a Kan su el Iáktól a teknő lényegesen 

kisebb donborusága miatt is, bár a teknő teljes domborusági viszonyát nem húz

hatjuk meg, a homloki rész hiánya következtében.

A ventrális teknő belső morfológiai szerkezete egyáltalán nem tanul

mányozható ,

Legközelebbálló alak: ?G. striatosulcatus semíglobosus (Paeckelmann, 

1931) - nőm. corr, ex Productus (Gigantella) striato-sulcatus Schwetz. var.

semíglobosus Paeck. - amely Sziléziában, a G. giganteus szintben (felső víséei) 

fordul elő.

A Gigantoproductusok közé történő feltételes besorolását is MLJIR-WOOD 

és COOPER (1960, p. 332) - nek a P. striatosulcatus alakkörnek ? Gigantoproductus 

jelölése alapján tesszük.

A ? G. striatosulcatus semíglobosus-hoz különösen a kicsi széles- 

ség/'hosszuság arány, a posterior rész kis domborúsága, a finom radiális d íszí

tettség (irreguláris elrendeződésü costellák), erős laterális domborúsága tekinte

tében hasonlít.

A ?G. striatosulcatus (Schwetz.) alakkör, valamint a Kansuella 

kansuensis Chao díszítettsége közt igen nagy a hasonlóság (erre már utal 

MUIR-WOOD és COOPER (1960, p. 332) is.

Elüt azonban a ?G. striatosulcatus semíglobosus-tói a Gigantoproductusok 

közt szokatlanul hegyes, kiugró, és erősen begörbülő búbjával (a búb lényegesen 

fejlettebb és begörbülőbb, mint ahogyan azt FÖLDVÁRI 1952, p.34, 2. ábrán mu

tatja), valamint azzal, hogy a legnagyobb szélesség vonala nem esik egybe a csuk

lótengellyel, hanem attól anterior irányban húzódik. Ezeket feltétlenül faji bélye

geknek kell tekinteni, és igy a Földvári-fajt továbbra is valódinak tekinthetjük, A 

fent említett két tulajdonság Linoproductusra utal. MIUR-WOOD és COOPER 

(1960, p 332) megjegyzik, hogy több Linoproductus -nak tartott alak a 

Gigantoproductusok közé tartozhat. Ennek eldöntésére azonban átfogó revízióra
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lenne szükség. Mind a Linoproductus, mind pedig a Gigantoproductus genus 

taxonómiai lehatárolása nagyon bizonytalan. így feltehető', hogy a jelenleg csak 

a viséei alemeletre korlátozódó Gigantoproductus nemzetség sokkal nagyobb 

vertikális elterjedésü.

PRENTICE (1950, p. 436) mondataiból kitűnik, hogy a karbon nagy- 

Productidák genus-besorolásaiban nagyfokú konfúzió uralkodik.

A fent emlitett körülmények miatt ez a Productida lelet nem bizonyitja 

a szabadbattyáni karbon bitumenes mészkő visée-i alemeletbe tartozását; a k ar

bon időszakon belül nem jelöl semmilyen szintet.
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