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A Maretia hungarica Vadász miocén korú faj hovatartozásának tisztázása

SZÖRÉNYI ERZSÉBET

Vadász E. 1914-ben Maretia hungarica néven kis tengeri sünt írt le (Geol.

Hun°- fasc. 2-p. 237. pl. IX. fig. 7, 8.), melyet nem egészen sikerült ábrája alapjan

Lám bért és Thiery (Essai nm. rais. p. 458.) az Atelospatangus nemhez so-

roltak. Mortensen nagy monográfiájában (A monograph of the Echinoidea

V /2. p. 79. 1951.) kétségbe vonja Vadász ábrájának a helyességét, mivel lei-

tnnek tartja, hogy Vadász fajleírásában nem emlékezik meg a mells szirmok

elüls lemezsorának csökevényesedésérl.

Megvizsgálva Vadász eredeti példányának mells páros szirmát, meg-

állapítható, hogy mind a két likacsöve megvan és így jellegzetes Maretia. melyet a

-sajnos csak töredékesen megmaradt plasztron-szerkezete is alátámaszt. Ezt a meg-

állapítást az eredeti példányról készült, itt közölt fényképpel igazolhatju x.

Maretia hungarica V cl á s z.

a) alzat, b) felzet.

Élncidation de I'appartenance générique de l'espéce

miocéné Maretia hungarica Vadász

pa .- E. SZÖRÉNYI

E Vadász a décrit en 1914 sous le nm de Maretia hungarica un petit

oursin (Geol. Hung. fasc. 2, p. 237, pl. IX, fig.-7-8), que - sur la base de l’illus-

tration pás tout á fait réussie — L a m b r et T h i ér y (Essai nm. rais., p. 4o8)

ont ran<ré dans le gcnre Atelospangatus
'

ris sa grande monographie (A mor/o-

graph of the Echinoidea V./2., p. 79, 19' Mortensen met en doute l’exact.-

tude de la fbnr ör.née pár V a d á s z. r il trouve surprenant, que dans la

déscription Va ász ne f .

- 1’aHusion á l’atrophie de la rangév

de plán . dér les aires ambulacr . s antérieures.

£j mbulaor r pa:res antereures de 1 individu orig-i-

nal de\ jdás it co -:ater, qu >sséde les deux zones poriíéres et pár
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conséquent est une 'Maretia typique, ce qui es: appuyé pár la structure du plastron,
qui, malheureusement, n’est conservé que íragmenibairement. Cette observation peut
étre prouvée pár la photographie que voici, prise de l’individu original.

Estheria-faj a Mecsekhegységbl.

VADÁSZ ELEMÉR

A Mecsekhegység földtani viszonyának ismertetésében a raeti-emeletbe

sorolt rétegösszletbl Böckh J. 1873-ból származó gyjtésébl „új alakúnak
látszó

11
Esthcria- fajt említettem. Ez az alak zöldesszürke limoniffoltos agyagpalából

került ki, egyes darabokon héjas példányokban is. Böckh J. megjelölése szerint

a mecsekszabolcsi „Ferenc József-aknától északnyugatra húzódó árokból, az

I. telepnyom közelében
11

. Böckh J. kérdjellel liászkorúnak jelezte.

Az alsó-fiász kszénösszlet fekvjében Lev, a wengeni rétegek fölött követ-

kez kvarcit, finomabb-durvább homokk, palás homokk és agyagpala- váltakozá-

sából álló rétegösszletet, jellemz gyér szerves maradványai, fként rosszmeg-

tartású növényi részek alapján közelebbi szintekre tagolni még nem sikerült. Stur
az els kszéntelep fekvjében mintegy 300 méter távolságba:’ talált növényi részek

meghatározásával Zamites distans Presl., Zamites distc. > var., longifolia

Presl., Palissya bronni E n d 1. és Thciumcitopteris brorini ?opp. fajok alapján,

raeti-emeletbelinak minsítette. ,

De f rét in legutóbb megjelent Estheria-tanulmánya alapján újravizsgálva

a mecseki Estheria-anyagot, úgy találom, hogy új fajként minsítése helytáll.

Kerekded körvonalú alakja szembeötlen elüt a triászbeli E. minima minden válto-

zatától. Felületén 15—16 körkörös, egyenl ersség, homorú oldalú, tarajszeren

kiemelked növekedési ránc van. Szélessége 1,95—2,35 mm, magassága 1,7—2,1

mm. Szélessége és a hosszúság viszonya 85—89 %. Búbja kissé elretolt, csaknem
központi helyzet. Körkörös ráncai a búbtáj körül csak kevéssel srbb, 15— 16

meglehetsen egyenl távolságban álló gyrk.
Ezek a jellegek vaCamennyi példányon állandók. A rendelkezésre álló iro-

dalom alapján példánya :m föltn kerekdedségiik miatt egyik eddig leírt fajjal sem
azonosíthatók. Ezért könnyebb összehasonlítás céljából Estheria hungarica új név-

vel jelölhet. Legközelebb álil az Estheria (Euestheria) ricouri Defretin hettangi-

emeletbeli alakh >z, ami azonban kissé hosszúkásabb, búbja elretóltabb, ritkábban

gyrzött. Az ugyanott leírt E. destonibesi De f rét. lceuperbeÜ alak gyrsrsége
azonos ugyan, de finomabbnak látszik, körvonala sokkal hosszúkásabb (0,66 °,\).

Az E minuta típusa és minden változata hosszúkásabb és díszítésében is eltér

srség.
Sajnos, az új alaknak minsül Estheria a rétegösszlet korkérdését nem viszi

elbbre, ped :

g. ez a Mecsekhegység kimmériai-mozgására és a fels-triász üledékek

hiányára is jobban reávilágíthatna.

,
* Defretin: Estheria Trias francais et de 1‘Hettangien. Annales de la Soc.

geo!, du Nord, LXX. 1950. Lilié. 1951.)


