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A szerzőpáros ismerteti a magyarorszagi felsó-permból első alkalommal előfor
dult Pisces maradványt, mely az Acrodus nemet képviseli A lelet -  mely a Bükk hegy
ségből (Nagyvisnyo, V sz vasúti bevágás) került elő - ,  hazai viszonylatban ritkaság
nak számit

No 5

A Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumában a paleozóos ősmaradvány-anyag 
rendezese—feldolgozása során Mih á ly  S halmaradványokra bukkant Tekintettel arra, 
hogy ezek a leletek kepezik a legidősebb ismert hazai tengeri gerinces ősmaradványokat, 
mindenkeppen indokoltnak látszott alaposabb vizsgálatuk

Mindkét halfogat Le g á n y i F gyűjtötte 1933-ban Nagyvisnyón, az V sz vasúti 
bevágás felső-permi lyttomas fekete mészkövéből AP 1240 lelt sz példány sajnos annyira 
töredékes, hogy a közelebbi meghatározására nem vállalkozhattunk Annál érdekesebbnek 
bizonyult a P 1239 lelt sz példány, melynek meghatározasaval már Sc h r e t e r  Z is pró
bálkozott es a leletek gyűjteményi céduláján „Selachn-Hybodonta fog, Acrodus-Stropho- 
dus” névén jelölte meg Későbbi munkájában (1959) rövid említést is tesz róla „A gerin
ceseket egy Selachius képviseli, amelynek fogai es fogas rágólemeze kerültek elő ” (p 368) 

A fognak eddig csak mintegy fele látszott ki a beágyazó kőzetből, és feltételezhető 
volt, hogy folytatása meg a kőzetdarabban van A preparálás során a szinte teljesen ep 
fogat egeszben kiemeltük a kemény mészkőből, sót az ellendarabon a rágófelulet lenyo
mata is tanulmányozható maradt

A fog elliptikusán elnyúlt, hossza a csekély hiány Figyelembevételével 22 mm-ben 
állapítható meg, legnagyobb szélessége 8 mm Felületen hosszanti taréj húzódik, melyből 
sugarasan elek es barazdak agaznak ki Oldalsó fogtipus, őrlő feladatot látott el A fog 
középső laterális helyzetű, csúcsának erős koptatottsaga alapján valószínű, hogy mar nem 
volt használatban es lassan a kifelé forduló állkapocs revolver-fogsorabol meg az állat 
eleteben kihullott

A fog ivenek enrelkedese 3 mm, tehat a hossznak alig több, mint 13%-a így a 
Strophodus nemzetséget — melyre az igen meredeken ívelő fogak és a fogfelulet ponto- 
zottsaga jellemző — kizárhatjuk Különben a Strophodusok első képviselője a német
országi also-zechsteinbol (felso-perm alsó részé) ismert Strophodus arcuatus Munster



2 3
1 abra Acrodus gaillardoti AGASSIZ fog -  2 X 

1 Felulnezet, 2 külső laterális oldal, 3 belső laterális oldal (Foto PELLÉRDY)

Fig 1 Acrodus gaillardoti AGASSIZ tooth 2 X 
1 Upper view, 2 outside lateral view, 3 mside lateral view (Photo PELLERDY)

Észak-Amerikából a felső-triaszbol, Európából, Kelet-Ázsiaból és Madagaszkárról a jurá
ból, Észak-Afrikában a felsó-krétábol említik őket (Piveteau 1969 730)

A fog habitusa alapján az Acrodus nemzetségbe tartozó cápafajokra emlékeztet, 
ugyanakkor Hybodusokra jellemző bélyegek is nyomozhatok rajta (Day  1864 57—65) 
A barázdák sűrűsége, rendezettsége Acrodus sajátosság, viszont a fog gerincének vonalá
ban és a csúcs korul — melynek létere a központi terület kopásából következtethetünk — 
hullámvonalú rajzolat figyelhető meg, a Hybodusokra jellemző mellékkupok maradványa
ként (1 abra) Ezek a morfológiai belyegek az Acrodus gaillardoti A gassiz  fajrajellem- 
zók, mellyel fogleletunket azonosítjuk (Agassiz  1833—1843 146, Tab 22 Fig 16-20)  
A németországi alsó-zechstein ”Kupferschiefer”-jéból leírt Acrodus althausn Mu n stlr  
(1840 123, Taf VIII Fig 5 , Taf III—IV Fig 6 ) nagyon eltér példányunktól méretei
ben (hosszúsága 11 mm, legnagyobb szélessége 5 mm), valamint a fogfelulet majdnem 
teljesen sima, s csak a fogkorona egyik oldalán visel finom redőket

Példányunk némileg hasonlít az Acrodus nobilis Agassiz  fogához, azonban az vala
mivel hosszabb, elnyújtottabb es felületi barazdáltsága a fogíven jóval zavartabb, belső 
laterális íve a fogcsúcs miatt kidomborodó (Mu l l e r  1966 128, Abb 134) A Hybodus- 
nem fajai az alsó-triászbol (Spitzbergák, Gronland), a triász—kozepsd-jurából (Észak- 
Amenka), középső-triász—felső-krétából (Európa), felső-triász—jurából (Kelet-Ázsia), 
jurától a krétáig (Ausztrália) és a felső-krétából (Észak-Afnka) kerültek elő Ezzel szem
ben az Acrodusok Európából es Ázsiából a felső-permtól ismertek, ezenkívül az also- 
tnasz—felső-krétából (Európa), középső-triász—felső-krétából (Észak-Amenka), also- 
tnaszból (Spitzbergák), felső-krétabol (Del-Amenka) említik őket Az A gaillardoti



AGASSiz-t a kozepső-triászból írták le Leletünk azt bizonyítja, hogy a faj fajoltője le
nyúlik a felső-permbe Ezt megerősítik Sc h r é t e r  Z (1959) megállapításai is más fauna
elemek alapjan, mely szennt a bükki tengerág a permi Tethys-szel a Déli-Alpok es ÉNy- 
Dinandák (Karm-Alpok) felé volt összeköttetésben a felső-perm felső részében („belle- 
rophonos emelet”)

A Selachu rend képviselői viszonylagosan ntkan fordultak elő a permi tengerekben, 
mint ahogy arra H M u l l e r  dominanciatablazatában (1966 121, Abb 125) is utal 
A fog allochton beágyazódására utal az egyedi előfordulás, valamilyen fenékáramlas útján 
mosódhatott bele a beágyazó mésziszapba Az Acrodusok ma élő leszármazottai a bika- 
capák (vagy más névén „Port Jackson cápa” — Cestracion philippi Sch ), melyek az Indiai- 
es Csendes-ocean litoráhs vizeiben az Indonéz-szigetvilagban élnek (Wo o d w a r d  1896 
89) Őrlő (durophag) fogazatuk rabló—ragadozó életmódra alkalmatlan, elsősorban kulső- 
vazas puhatestűekkel, karlábúakkal, tuskésbórűekkel és rákokkal táplálkoznak Ezen 
rendszertani csoportok képviselői nagy számban előfordultak a nagyvisnyói V sz vasúti 
bevágás rétegeiben is
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K e y - w o r d s  new data, teeth, Pisces, upper Permian (Bukk Mts)

This paper contains the short morphological description of teeth of Strophodus, 
Acrodus and Hybodus genera as well as their biostratigraphical and palaeogeographical 
distribution The toothfmd under discussion, which represents the species Acrodus 
gaillardoti A ga ssiz  , came to light from the Lyttoman limestone of the railway cutting 
No V at Nagyvisnyô

Stratigraphically it belongs to the uppermost part (Bellerophon limestone) of the 
Upper Permian Formerly the Acrodus gadlardoti was known to occur m the Middle 
Tnassic, only, but now the time span of this species is proved to reach down to the 
Upper Permian At the same time it represents the oldest known marme vertebrate re
main in Hungary


