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ÉRTEKEZÉSEK.

CENTENARINA NOV. GÉN. ÉS CASSIDULINA
VITÁLISI NOV. SP.

A BUDAI ALSÓRUPÉLI RÉTEGEKBL.*
Majzon László.

1. ábrával.

A Magyarhoni Földtani Társulat volt elnökének, Dr. Vitális István
professzor temetésén az elhantolás után a sírgödör kzetanyagából
mintát vettünk a rupéli agyagmárgának mikropaleontológiai vizs-

gálata céljából. Az elzetes vizsgálat érdekességei miatt a budai Farkas-
réti temet 19. számú parcellájában Vitális professzor sírjáról, valamint
a környék frissen kiásott sírgödreibl további mintákat gyjtöttünk,
melyeknek Foraminifera-faunája szintén jómegtartásúnak, gazdagnak
bizonyult.

A Farkasrétitemet területét az irodalom s a térképek (1. p. 43., 2.,

3., 4., 5. p. 7., 6. p. 303.) eocén márga, budai márga és kiscelli agyagnak
írják le, illetve ábrázolják. Hokusitzky H. (6.) monográfiájához mellékelt

térképén, mint középoligocén kiscelli agyag szerepel a temet területe,

leírásában azonban (p. 303.), tévesen felsoligocénként ismerteti az itteni

fúrási szelvényeket. Korábbi vizsgálataim szerint a Farkasréti temet
fúrásmintáit, a Foraminiferák alapján rupéli-korúnak minsítettem.

(6. p. 35.)

A sírhely kzetanyaga zöldessárgásszürke agyagmárga, igén kis ,

homoktartalomal. Eddigi vizsgálataim alapján 70 Foraminifera-fajt

figyelhettem meg, melyek közül a Globigerina bulloides d’Orb igen gya-

kori elfordulású. Rétegtani és faunisztikai érdekesség a faunában, egy
mar több helyrl átmeneti formának említett Cassidulina-faj és egv új

nembe sorolható agglutinált héjú alak.

Cassidulina vitálisi nov. sp.

Váza kerek, összenyomott, mindig négy (igen ritkán három) lapos

kamrából áll. A varratok legtöbbször jól láthatók, nagyon gyengén be-
mélyedk, kissé hajlottak.

A héj sima, a nyílás hosszúkás rés.

Átmér: 0'45 mm; vastagság 0T6 mm.
Közeli rokona a miocén C. margaréta KARR.-nak, de ennek kamrái

egyenl nagyságban fejldtek ki. míg a C. vitálisi kamrái a fiatalabb

kamrákból kiindulva, mindig kissé nagyobbak. Nyílásuk is különböz.
Igen hasonló hozzá még a C. minuta Cushm. faj is, amelybl perifériális

körvonalban és méreteiben különbözik. . A C. crassa d’Orb. keskenyebb

* Bemutatta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948 február 11-én

tartott ünnepi közgylésén. •
.
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és nagyobb kamraszámáyal iól elkülöníthet fajunktól. Nyílásuk alakja

szintén eltér, amire egyébként már reámutattam (7.).

Ezt a jól megkülönböztethet alakot, a Társulat volt elnökének,
néhai Dr. Vitális István professzornak tiszteletére nevezem el.

Érdekes, hogy ez a faj a Foraminifera-mentes szint fölött jelenik

meg, fként a globigbrinadus horizontnak legalsó részében. Vagyis az

úgynevezett „tardi rétegek" (15.) felett, melyet Noszkv mint önálló

,,tardi“ emeletszintet említ. (16.). A C. vitálisi határozott szintet jelöl meg a

Budapesttl Bükkszékig terjed rupéli-emeletben, 10—114 m között válta-

kozó vastagsággal. Az ebben nem ritkán található C. uitólisi-alakokat

2 . 2.a 2.

b

1. ábra.

eddig, a C. crassa margaréta közötti átmeneti faj elnevezés alatt emlí-
tettem. így Budapesten az Erzsébet Sósfürd fúrásában 195"00 m mélység-
ben (9.); Farkasréti temetben, mint láttuk a felszínen; Margitsziget
II. számú fúrásban 118-00 m (9); Városligeti II. sz. fúrásban már
1085 40 . m-ben (10); rszentmiklós III. sz.-ban 763-55 m-ben (11.); Tárd
I. sz fúrásban szintén a foraminiferamentes szint feletti, 2 a jelzés szint

akkor már C. crassák 1238 60 m-ben; Nagybátony I. sz. fúrás 1452-00 (9.);

Recsk I. sz. 190"70 m-ben; Szajla I. sz. 486-90 (9.); a bükkszéki fúrásokban
a 4. számúban 184‘00 s az 51. számúban 1378-75 m-ben foglalnak helyet
legmagasabban a Cassidulina vitálisi vázai (12., 13.).' Az egri érseki tégla-

vet (7.) és az északerdélyi Hollómeztl K-re, közvetlenül a házakon
túl, (14.) a felszíni rétegekbl került ki ez a fontos, szintet-jelz
foraminifera. v
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Igen érdekes, hogy a C. vitálisi társaságában a legtöbb fúrásunkban
a Planularia nummulitica (Gömb.) és a Rotalia lithothamnica (UHLiG)-hoz
hasonló Rotalia umbilicata (Hantk.) majdnem mindig megtalálható (12.,

13.). Megjegyezni kívánom, hogy ez az új faj a rupéli, úgynevezett
globigerinadus, vagy 4. foraminiferaszintnél fiatalabb- lerakódásból eddig
nem került el.

" Centenarina nov. gén.

Az agglitunált váz els fejldési fokán a Haplophraqmiumkoz
hasonló lapos, planispirális, késbb egyenes, uniseriális, durva konkáv
négyoldalú hasábot alkotó kamrákból áll. A varratok a planispirális
részen radikálisak, egészen jól kivehetk, míg az uniszeriális részen haj-
lottak. A héj durvább homokszemecskékbl cementálódott. A nyílás az
utolsó kamra, egészen gyengén kihúzott részén lév keskeny rés.

Az agglitunáltak nagy csoportjában a vázfejldés folyamán jelent-

kez második stádiumú e négyoldalú hasábalakot genuszbélyegnek tar-

tom, melyet a protoplazma vázformáló képessége, éppen úgy hoz létre,

mint a lapos Flabellamina, a háromoldalú Frankeina és a hengeralakú
Haplophraqmium genuszokba sorolható fajok kezd, becsavarodó fejl-
dési fokán túl fellép formát. így a Centenarina-genusz genetikai össze-

függése a következ:
Flabellamina (alsó-felskréta)- Frankeina (alsó-felskréta-recens ?)

1

— Centerarina)? — rupéli-recens?
2 Haplophrapmium (kréta-recens).

Bár Cushman (18. p. 123.) a négyoldalú megjelenési alakot a Clavulinoi-

des aspera (Cushman) var. whitei (Cushman

—

jARvis)-nál a mikroszférás

forma nagy variáló képességének tulajdonítja, szerintem inkább az elbb
említett genetikai sorról lehet szó.

Ezt az új genuszt a magyar 1848-as szabadságharc centenáriuma és

a Magyarhoni Földtani Társulat alapításának százéves emlékére nevez-
tem el.

Centenarina hungarica nov. sp.

A fejldés els szakaszán lapos, planispirális 4—5 kamrával, a

késbbi fokon legömbölyített uniseriális kamrafejldés lép fel, amikor
a kamrák négyoldalú keresztmetszetek lesznek. Számuk, a héj durvább
homokanyaga miatt nem határozható meg pontosan, körülbelül 4 s

konkáv négyoldalú hasábot alkotnak, melynek fels kissé kihúzott

részén a nyílás résalakú. A varratok a becsavarodott részen radiálisok,

a legombolyított négyoldalú hasábrészen pedig kissé hajlottak.

Hossza: 1'6 mm; szélessége: 0'65 mm.
Elfordul a budapesti Farkasréti temet rupéli-rétegeinek 4. fora-

minifera horizontjában.
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TRILOBITÁK A BÜKK HEGYSÉGBL.
Irta: Schréter Zoltán 1

r

A Kárpátok gyrjén belül eddigelé a Dobsina-vidéki fels karbon
képzdményekbl ismertünk Trilobitákat. Az els Trilobitát, a Griffithides
dobsinensis-t Illés V. írta le Dobsináról; késbb Frech felemlítette a

Griffithides cfr. minor Woodw. em. Frech fajt is. 1935-ben Rakusz az

említett fajokon kívül leírta még Dobsináról a Phillipsia aff. eichwaldi
FiscH.-t és új alakként a Griffithides rozlozsniki RAK.-t.

A mai Magyarország területérl eddig Trilobitákat nem ismertünk.

Az els Trilobiták hazánk mai területén a Bükk hegység fels-karbon és

permi képzdményeibl kerültek el, Nagyvisnyó határában.

Phillipsia eichwaldi Fischer

Philhpsia eichwaldi Möller V.: Ueber die Trilobiten dér Steinkohlen-
formation des Ural. Bulletin de la soc. impériale des Naturalistes de Mos-
cou. Part I., Törne XL., pag. 151, Tab. II., Fig. 3. 18§7.

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. május 5-én tartott szak-
ülésén.


