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AZ URKÚTI MANGÁNÖSSZLET FEDRÉTEGÉNEK
FORAMINIFERÁI

SIDÓ MÁRIA
(XIX. táblával)

A vizsgálat tárgyát képez anyag az urkúti István-akna 12. sz. ereszkéjében

Teltárt mangánösszlet fedrétegébl való.

A fedrétegek anyaga vörösestarka, mangáníoltos, kissé zsíros tapintású

agyag. Benne szenesedett növénymaradványokat tartalmazó sötétszürke, vékony,

kiékeld, kissé homokos agyagsávok húzódnak gazdag makro- és mikrofaunával.

A szabadszemmel látható smaradványok jómegtartású puhatestek. Az anyag
iszapolási maradékában sok szivacst, sima' héjú kagylósrák, echinidatüske és az

elbbiekhez képest kevesebb, gyönge megtartású, fleg agglutinált héjú Foramini-

fera látható.

A fauna összképe alapján a t-arkaagyagösszlet tengeri eredete kétségtelen.

A puhatestek, a növényi maradványok s az agglutinált héjú Foraminiferák pedig

partközeli ülepedésre utalnak. Valószín, hogy ingressziós üledékrl van szó,

amelyre már tisztán tengeri smaradványokat tartalmazó agyagmárga következik.

Az urkúti mangánérc és rétegösszlet vizsgálatával többen foglalkoztak

ugyan, a fed tarkaagyag mikrofaunáját azonban még senki nem tanulmányozta.

Jelen vizsgálat célja a tarkaagyag képzdési idejének megállapítása elssorban -a

Foraminiferák alapján, mert a mikrofaunában. ezeknek van korhatározó értékük.

A Foraminiferák 10 családba tartozó 16 nemzetségének 34 faját határoztam

meg. Az általános faunakép kréta-jellegü. A fauna fleg alsó- és fels-kréta elemek-

bl áll. 6 meszeshéjú nemzetség kivételével aP többi Foraminiferá mind finoman,

vagy durvábban agglutinált héjú, fleg fenéklakó alak.

A meszeshéjú Foraminiferák egytl-egyig apró növés, csaknem törpe példá-

nyok; a nagyalakú, agglutinált héjú alakokhoz képest mind faj-, mind egyedszámra

nézve nagyon k :

s számúak. A meszeshéjú alakok apró termete és csekély száma

után. ítélve a mész kiválasztást az életkörülmények, az üledékképzdési és éghajlati

viszonyok nem segítették el. A tenger betörése kezdetén vízének hfoka és mész-

tartalma egyaránt kicsiny lehetett.

A Fcraminiferák elég gyönge megtartásnak, sok példány ersen koptatott.

Rossz megtartásuk folytán némelyiküknek csak a nemzetsége volt megállapítható.

A foraminiferatársaság 80% -a a Lituolidae-családból került ki. Különösen

nagy az Ammobaculites és Haplophragmoides nemzetség alakgazdasága. A Vaugha-

tiina hungarica n.* sp. nagy egyedszámával tnik ki.

A 34 fajból csak 3 (az Ammobaculites subcretaea Cushman and

Alexander, Haplophragmoides aduena Cushman, H. excavata Cushman
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and W a i e r s) határozottan szintjelz. Ezek a fajok csak az apti-, esetleg az

albai-emeletbl ismertek. A többi faj már nagyobb élettartamú; egy részük az

alsó-krétától a fels-krétáig ismeretes, sok alak pedig még a fiatal harmadidszak-

ban is élt.

A tarkaanyag tehát — Forcminiferá i alapján — az apti-emeletbe tartozik s

ezt az összlet földtani szelvénye is megersíti.

Rendszertani leírás

Família: Reophacidae.

Genus; Reophax Monti. 1806.

Reophax sp.

(XIX. tábla, 1. ábra)

Az urkúti anyagból egyetlen elég rosszmegtartású példány került el. A nem-

zetségre jellemz kamrasoros felépítés, az egyéni kamrák kifejldése még éppen

kivehet. 6 szorosan egymáshoz csatlakozó kamra számolható meg. A nyílás egy-

szer, terminális.
t

A héj fala homokszemcsékbl és szivacstkbl durván agglutinált.

Família: A m m o d i s c i d a e.

Genus: Ammodiscus R e u s s 1861

.

Ammodiscus cí. incertus d’O r b i g n v.

(XIX. tábla, 26. ábra)

Ammodiscus incertus d'O r b. — Cuvillier et Szakáll; Foraruiniferes d'Aquitaine.
1*5 pairt. p. 6. pl. I. fig. 13. Pariss 1949.

Ammodiscus D. 2. H echt: Abh. Senckenberg. Natúrt’. Ges.,443. Taf. 5/a. Ftg, 26—29. 1938.

E finoman agglutinált héjú alak is csak egyetlen rosszmegtartású példány-

ban került el. A spirális becsavarodás gyöngén kivehet rajta.

Família: L 1 1 u o 1 i d a e.

• Subíamüia: Haplophragmiinae.

Genus: Trochaminoides Cushman 1910.

Trochaminoides cí. velascoénsis C u s h.

(XIX. tábla. 2. ábra)

Trochaminoides velascoénsis C h u s m a n —C u s h.: Amer. Assoc. Geol. Bull. Tulsa.

öklahoma. USA Vol. 10. pt. 1. No. 6. p. 583. 1926.

Trochaminoides velascoénsis Chusrman.—E
-1 1 : s and Alessina: Cat. ot Foramini-

fera. Vol. 27. 1946.

Durván agglutinált héjú, rossz megtartású, összenyomott és szorosan fel-

csavart, egyenltlen oldalú alak. Hátoldalának utolsó kanyarulatán hét kamra szám-

lálható meg. Nyílása nem figyelhet meg.

Nemzetségi és faji bélyegeiben Cushma n-nak a fels-kréta ,,velasco“

formációból leírt fajához hasonló.



388 Földtani Közlöny LXXXII. éaf. 1952. 10— 12. sz.

Trochciminoides sp.

(XIX. tábla, 3. ábra)

Pontosabban nem határozható meg, ersen koptatott, rossz-megtartású
példány.

Genus: Flaplopkragmoides Cushman 1910.

Haplophragmoides concaua (Cb a pinán, 1892).

(XIX. tábla, 4. ábra

Trochamina concaua C h a p m a n.—C h a p m a n: Royat. Micr. Soc. Jour p. 327. Vojkest.

2. p. 327. 1892.

Haplophragmoides concaua (Chapman) — Toppan: Journ. of Pál. Vol. 17. No. 5. o.

476. 1943.

Haplophragmoides concova (Chapman) — Bartenstein und Brand: Abh. Senk-
ikemb. Naturí. Ges. R. Riohter Festsch. p. 485. 1951.

Az urkúti összletnek ez a gyakori alakja megegyezik a C h a p m a n-féle

fajleírással. Jellegzetes kréta-alak. T a p p a n az alsó-kréta „Duck Creek“ formáció-

ból, Dam az albai, Bartenstein és Brand a valanglni-emeletböl említik.

Haplophragmoides cushtnani L o e b i c h and T a p p a n.

(XIX. tábla, 5. ábra)

Haplophragmoides cushmani Loebicb and T a p p a n.—Loebich and Táppá n:

Journ. of Pa'. Vo'. 1946.

Haplophragmoides cushmani Loebich and T a p ip a n.—B a r t e.nls t e i n und
Brand: Abh. Senckenb. Naturf. Ges. R. Ritíhter Festsch.,

p. 485. 1951.

Ezt a finoman agglutinált héjú, síkban felcsavart jura és kréta alakot, mé-

lyen benyomott köldökrész és élesen bemetszett varratvonalak jellemzik. Hét kamra

számolható meg rajta, nyílása a rossz megtartás miatt nem figyelhet meg.

Haplophragmoides advena Cushman.
(XIX. tábla, 6. ábra)

Haplophragmoides advena Cushman. — Cushman: Contr. Cushm. Láb. fór. Rés. Vol.

1. No. 11. 1925.

Haplophragmoides advena Cushman. — Cuvillier et Szakaik Foraminifera

d’Aquitaine. Iere part. p. 7. pl. I. fig. 7. Paris., 1949.

Megyezik a Cuvillier ás S z a k a 11-tól a franöaonszági apti-albai réte-

gekbl leírt és ábrázolt formával. Kamrái kissé domborúak,’ széles hátúak. Az utolsó

kamra ersen felfújt.

Haplophragmoides excavata Cushman and W a t e r s.

(XIX. tábla, 7. ábra)

Haplophragmoides excavata Cushman and W a t e r s. — Cushman and W a t e r s:

Contr. Cush. Láb. Foram. Rés. Vol. 2. p. 82. 1927.

Nagyon finoman agglutinált héjú, összenyomott, ersebben bemélyül köz-

pont" résszel, éles peremmel bíró, sok kamrás alak. A kamra válaszfalai meglehet-

sen vastagok és jellegzetesen kidomborodnak. Faji bélyegei az ersebb lapítottsá-

gon kívül teljesen egyeznek a Cushman and W a t e r s-.féle ábrával és leírással.

Cuvillier és Szakáll a franciaországi apti-albai-emeletbl említi ezt

a fajt. Az urkúti példányok azonban nem hasonlíthatók az általuk közölt ábrához

és leíráshoz, mert a Cuvillier és S z a k a 1 1-féle ábra ersen felfújt, peremi

szegély nélküli, kevés kamrával bíró alakról készült. A faj Urkúton gyakori.
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Haplophragmoides diagonis C a r s e y.

t (XIX. tábla, 8. ábra)

Haplophragmoides diagonis Carsey.-Ca rsey: Texas Uniiv. Bull. Austin No 2612 p
22. Texas, 1926.

Haplophragmoides diagonis C a rsey.—Cu vili tér et Szaka 11; Foraim. d’Aquitaine
lere part. p. 7. pl. 1. fig. 4. Paris, 1949.

Rosszmegtartású ersen deformált, durván agglutinált héjú példány. Nyílása

nem vehet ki. Varratvonalai is csak gyöngén láthatók.

, Haplophragmoides sp. 1.

(XIX. tábla. 9. ábra)

Egyetlen példánya durván agglutinált héjú, síkban felcsavarodott, gyengén

összenyomott, hat kamrás alak; nyílása nem vehet ki. Jellegzetessége a héj köze-

pén lev ers kidudorodás. Hasonló a Haplophragmoides rugósa Cushman and
Waters {ajhoz, azzal a különbséggel, hogy annak a közepe kissé benyomott, a

központi dudor hiányzik róla.

Haplophragmoides 6p. 2.

(XIX. tábla, 10. ábra)

Rosszmegtartású, finoman agglutinált héjú, ersen összenyomott, síkban fel-

csavart forma. Kamrái és varratvonalai nem állapíthatók meg.

Genus: Ammobaculites Cushman 1910.

Ammobaculites agglutinans (d’Orbigny).

(XIX. tábla, 11. ábra)

Spiruhna agglutinans d’Orbíigny.—d‘0 r b.. Fór. Foss. Wien, p. 137. pl. VII. fig. 10

—

12. 1846.

Haplophragmium agglutinans d’Orbigny.—Bradv: Report of the Fórami,niférés
dredged by H. M. S. Challenger exp. during the Year 1873

—

1876. Vol. IX. p. 301. pl. XXXII. Fig. 19—26.

Ammobaculites D. 5 .—H e c h t: Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 443. Taf. 6/a. Fig. 20

—

22. 1938.
’*

Ammobaculites agglutinans' d’O r b i gin y.—gartenstein und Brand: Abh. Senk-
ikenib. Naturf. Ges. R. Riahter Festschr. p. 485. 1951.

Az urkúti alsó-kréta Ö6szletnek legelterjedtebb faja. Rossz megtartása foly-

tán nehezen állapíthatók meg rajta a d’Orbigny meghatározta faji bélyegek. Na-
gyon gyengén vehet ki rajta a kamrák kezdeti spirális szerkezete. Késbbi, egye-

nes sorban ntt kamrái már jobban megfigyelhetk. Ezeken már a varratvonalak is

jobban látszanak. Bartensteinés Brand a németországi valanginá-emeletbl

írták le, mint- ersen elegyes vízi formát.

Ammobaculites ef. agglutinans (d’Orbigny).

(XIX. tábla, 12. ábra)

Spirulina of. agglutinans d’Orbignv.—d’Orb.: Fór. Foss. Wien, p. 137. Tab. VII.

Fig. 10—12. 1846.

Ammobaculites cf. agglutinans d’O r b i g n y.—B artenstein und Brand: Abh.
Senckenberg. Naturf. Ges. R. Richter Festsohr. p. 485. 1951.

Nagyon hasonlít az Ammobaculites agglutinanshoz, csak ersebben össze-

nyomott. Gyakori alakja az alsó-kréta összletnek.
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Ammobaculii.cs irregulariformis Bartenstein und B r a n d.

(XIX. tábla, 13. ábra)

Ammobaculiies irregulariformis Bartenstein and Brand: Senckenberg. Naturf.
Ges. R. Richter Festschr. p. 485. 1951.

Az urkúti alakok megegyeznek Bartenstein é's Brand által leírt %
ábrázolt formákkal. Héjuk durván agglutinált; kezdkamráik szabálytalanul spirá-

lisán felcsavarodottak. Kamráik a késbbi növekedés folyamán :

s szabálytalanok,

kicsavartak és csszenvomottak, gyakran fedlemezszerüen egymásba toltak. Varrat-

vonalaik mélyek, elég jól kivehetk. Bartenstein és Brand szerint ersen
elegyesvízi forma. Az alsó-kréta valangini-emeletbl említik.

Ammobaculiies subcretacea C u 6 h m a n and Alexander.
(XIX. tábla* 14. ábraj

Ammobaculiies subcretacea Cushman and Alexander.—Cush. and Alexander-
Contr. Cushman Láb. Fór. Rés. Vei. 6. No. 1. 1930.

Ammobacilites subcretacea Cushman and Alexander—Loehich and Táppá n

Journ. of Pál. Vol. 23. No. 3. 1949.

Ammobaculites subcretacea Cushman and Alexander — Cuvillier et Sza-
káll: Fór d’Aquitaine lere part: p. 9. pt. 2 fig. 14. Paris, 1949.

Az urkútc példányok abban térnek el Cushman ábráitól, hogy ezek nem
olyan nagyrantt, szorosan zárt spirával rendelkez formák, mint az elzek. Egyéb-

ként azonban megegyeznek a Cushman és Alexander, Loebich és

T a p p a n által közölt formákkal.

Kizárólag alsó-kréta forma; Loebich és Tappan Texasiból albai-eme-

ietbl írták le, Cuvillier és Szakai! pedig a franciaországi apti-albai k-
szenes kifejldésbl említik.

Ammobaculites goodlandensis Cushman and Alexander.
(XIX. tábla. 15. ábra)

Ammobaculites goodlandensis Cushman and A 1 e x a n d e r.—C u s h m. and Alexan-
der: Contr. Cushm. Láb. Foram. Rés. Vol. 6. pt. 1. No. 87.

p. 8. 1930.

Ammobaculites D. 1. Hecht: Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 443. Tafel 16/b. fig. 73—75.

1938.

Ammobaculites goodlandensis Cushman and Alexander.—Bartenstein und

Brand: Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. R. Richter Festschr.

p. 485. 1951.

Gyakori alak. Teljesen megegyezik a Cushman és Alexander által

leírt és ábrázolt arkansasi formával.

Ammobaculites coprolithiformis (Schwager).

(XIX. tábla, 16. ábra)

Haplophragmium coprolithiformis Sclnvage r.—S chwager: Beneckes Geogn. Pa'.eont.

Beiír. Vol. 1. p. 654. pl. 34. -

Ammobaculites coprolithiformis (Schwager).—Cushman and Ded rá eh: Journ.

of Pál. vol. 18. No. 4. p. 328. 1944.

Teljesen megegyezik Schwager fajával és Cushman és Dedrich
által ábrázolt fels-kréta arkansasi fajjal.
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Ammobaculites sp. 1.

(XIX. tábla. 17. ábra)

Durván agglutinált héjú, rasszmegtartású, ersen koptatott példány. Spirális

kamraelrendezdése nem látszik. Egyenes 6orban ntt kamrái mély varratvonalak-

kal jól kivehetk.

Ammobaculites sp. 2.

(XIX. tábla. 18. ábra)

Gyönge megtartású, finomabban agglutinált héjú, ersen felfújt, kissé

deformált alak. Spirálisan felcsavart kamrái ersen összenyomottak, úgy, hogy
nehezen állapítható meg rajta a sphális szerkezet. Egyenesen ntt kamrái is ersen
egymásba nyomottak, ezeken a varratvonalak már jól láthatók; nyílása az utolsó

kamra bázisán nagy kerek lyuk. Nagyon hasonló Bartenstein és B r a n d-nek

a valangini-emeletbl leírt Ammobaculites sp. 2. ábrájához, amely e szerzk szerint

az alsó-kréta ossz let gyakori foraminiíerája, csak ers változékonysága miatt nem
határozható meg pontosan.

Genus: Flabellamina Cushman 1928.

Flabellamina alexanderi Cushman.
(XIX. tábla, 21. ábra)

Flabellamina alexanderi Cushman.—Cushiruan 1

: Contr. Cushm. Laib. Fór. Rés. Vol.

4. No. 1. 1928.

Flabellamina alexanderi Cushman.—Lóéba eh and Táp,pánt Journ. Páti. Vol. 23.

No. 3. 1949.

Flabellamina alexanderi Cushrnan.—Cuvilfier et Szakáll: Form. d’Aquitaine
lere part. p. 9. pl. 2. f,ig. 2—3. Paris, 1949.

Az urkúti példány megegyezik Cushman ábrájával. Durván agglutinált

héjú, ersen vagy gyengén megnyúlt forma. Kezdkamrái felcsavartak, a késbbiek
egysorosak. Az egysoros kamrák ívben hajlottak, varratvonalaik elég jól kivehetk.

A Flabellamina alexanderi C u s h m a n-fajnak két alakja fordul el urkúton.

A miikroszferás alak kisebb, szé’esebib legyezalakú; a megaloszferás alak karcsú,

megnyúltabb.

Genus: Haplophragmium Reuss 1860.

Haplophragmium cf.- tuba G ü m b e 1.

(XIX. tábla, 19. ábra)

Haplophragmium tuba Gömbéi—Gömbéi: K. Bayer. Ac. Wiss. Math. Phys. Abhandl.
Bd. 10. Abt. 2. p. 600. München, 1868.

Durván agglutinált héjú alak. 5 spirálisan felcsavart és felfújt kezdkamrája
a fejldés folyamán még 3, egysorosán ntt kamrával folytatódik. Az egysorosán

ntt utolsó kamra bázisán jól kivehet a kerek nyílás.

Az urkúti alsó-kréta összletben elforduló Haplophragmium-példányok az

al6Ó-eocén rétegbl leírt és ábrázolt Haplophragmium tuba G ü m b e 1-fajhoz állnak

a legközelebb.

Haplophragmium sp. ind. v

(XIX. tábla, 20. ábra)

Ez a finoman agglutinált héjú alak egyetlen példányban került el. Spirá-

lisan felcsavart kamrái gyöngén látszanak, az egysorban kifejldött 5 kamra már
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jól kivehet. Utolsó kamrája jellegzetesen nagyraritt, felfújt, gömböly. Nyílása
terminális, kerek nagy lyuk.

*
I

Família: Verne ulinidae.

Genus: Trilaxia Reuss 1860.

Tritaxia cf. piramidata Reuss.

Trilaxia piramidata Reuss.-Reuss: Sftz. Akad. Wiss. Vol. 40. p. 227. Wien, 1863.
/ riíaxia piramidata R e u s s.

—

C u v i 1 1 i e r et Szakáll: Fór. d’Aquitaine lere part p. 20.
pl. 7. íig. 11. Paris, 1949.

Egyetlen rosszmegtartású példánya leginkább a Tritaxia piramidata Reuss-
íajhoz hasonlítható. Héja keresztmetszetben háromszögalakú; éle: koptatottak,
legömbölyödöttek. A háromszög egyik lapja szélesebb a másik kettnél. Kamrái
egymást váltják, kissé összenyomottak. Varratvonalai csak gyöngén kivehetk.
Nyílása terminális, kerek. Héja finoman agglutinált, meszes kötanyagú.

Família: Valvulinidae.

Genus: Cuneolina d’Orbigny 1839.

Cuneolina cf. pavonia d’Orbigny.

(XIX. tábla, 22. ábra)

Cuneolina pavonia d’Orbigny.— d’Orbdgny: Foram. Fos. Wien. p. 253. tab. XXL.
íig-. 50—52. 1839.

Cuneolina pavonia d’Orbigny.— Cuvilíier et Szakait: Foram. d’Aquitaine
lere part. p. 29. pl. 11. fig. 5. Paris, 1949.

A 7 urkúti anyagból a Cuneolina nemzetségbe tartozó alakok közül egy pél-

dány a Cuneolina pavonia d’Orb. -fajhoz hasonlít. A faji bélyegek rajta felismerhe-

tk, de az urkúti példány ikevésbbé széles.

Cuneolina conica d’Orbigny.

(XIX. tábla, 23. ábra)

Cuneolina conica d’Orbigny.— d’Orbigny: Foram. Fos. Wien. p. 253. tab. XXII
1839.

A Cuneolina pavonia d‘0 r b-tól abban különbözik, hogy nem annyira össze-

nyomott, kamrafelépítése sokkal egyenletesebb. Egyéb jellegeiben azonban hason-

lít hozzá.

Família- Miliolidae.

Az urkúti anyagban a nagyszámú agglutinált héjú Foraminifera melletti

kevés mészhéjú alak közül a Miliolidae-osaMá egyes képviseli fordulnak el leg-

nagyobb egyedszámban.

Genus: Spiroloculina d’Orlrgny 1826.

Spiroloculina sp.

Cöak genusra határozható meg. Egyetlen rosszmegtartású példány került eio.
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Genus: Triluculina d’Orbignv 1826.

Triloculina sp.

(XIX. tábla, 24. ábra)

Tömött, porcelánhéjú, rosszmegtartású példány. Csak a Triloculina-nemzet-

ségre jellemz bélyegek állapíthatók meg rajta.

Triloculina vitrea Karrer.
(XIX. tábla, 28. ábra)

Triloculina vitrea Karrer.— Karrer: Geo!. Reiahsamt, Jahrb. st. Wien, Bd. 20 1870.

Triloculina vitrea Karrer.—Eli is and Messina: Cataiogue of Foram. Vol. 27. 1940.

Ersen üvegfény tojásdadalakú, kicsiny alak. Teljesen megegyezik

Karrer fel6-kréta fajával. *

A mészhéjú alakok között Urkúton nagy egyedszámban szerepel.

Holotypus: hossza 0,7 mm, vastagsága 0,3 mm. Lelhelye: Úrkút,

a mangánösszlet fedrétegében lév tarkaagyag közé települt szürke, molluszku-

mo6 és növénymaradványos homokos agyag. Földtan: kor a: apti-emelet.

Az új faj a Vaughanina cubensis P a 1 m e r-fajtól csak abban különbözik,

hogy peremi része nem annyira erteljesen fejlett, héjának felszíne viszont ersebben
rücskös.

Leírása: Finoman lyukacsos, meszeshéjú, ersen kettsendomború alak.

Héjának felülete mindkét oldalon ersen rücskös. Nagyon vékony és keskeny perem:

szegély figyelhet meg rajta az egyenlíti sík mentén. Az egyenlíti síkmetszetében

jól látszik a héj bels szerkezete. A héj két — kisebb vagy nagyobb (megaloszferás,

vagy mikroszíerás — gömbölyded kamrával kezddik, amelyek azután 4—5 egy-

6Íktan sp'rálisan felcsavart csben végzdnek. A spirálisan felosavarodott csövek

a fkamráknak felelnek meg, melyekre azután függleges oldalkamrák következnek.

Az olda'.kamrákat vékony lemezkék választják el egymástól.

Az új faj az urkúti tarkaagyag összletnek gyakori alakja. A nemzetség eddig

csak a fe'.6-krétából ismeretes.

Família: Orbitoididae.

Genus: Vaughanina P a 1 m e r 1934.

Vaughanina hungarica n. sp.

(XIX. tábla, 25. ábra)

Vaughaincna hungarica n. sp.

1. FelüLnézei 2. Oldalnézet 3. Keresztmetszet

at
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Família: Lagenidae.

Genus: /?oíh//hs Moníort 1808.

Robulus 6p.

(XIX. tábla. 32. ábra)

Csak genusra határozható meg. Faj: bélyegei rossz megtartása miatt nem
vehetk ki.

Família: Polimorphinidae.

Genus: Polimorphinu d’O r b i g n v 1826.

Polimorphina sp.

(XIX. tábla. 27. ábra)

Mészhéjú, finoman lyukacsos forma, nyílása sugaras. Rosszmegtartása miatt

fajra nem határozható meg.

Família: R o t a 1 i d a e.

Genus: Epistomina Terquem 1883.

Epistomina sp.

(XIX. tábla, 29. ábra)

Kevés rosszmegtartású példánya került el. Mészhéjú, finoman lyukacsos,

kettsen domború forma. Rossz megtartása miatt fajra nem határozható meg.

Família: Globigerinidae.

Genus: Or'mlina d’Orbigny 1839.

Orbulina universa d’O r b i g n y.

(XIX. tábla, 30. ábra)

Orbulina universa d’Orbigny.— d’Orbigny: Forarn. Cuba. p. 3. pl. I. fig. 1. 1839.

Orbulina universa d’Orbigny.— Brady: The Voyage of H.M. S. Challenger Zoologv
Vol. IX. p. 608. pl. LXXXI. fig. 8—26. 1873—76.

Faji bélyegeiben teljesen megegyezik d’O r b i g n y.- fajával. Csak egy-két

példányban került el. Ezek apró termet, finoman lyukacsos alakok.

Orbulina porosa Terquem.
(XIX. tábla, 31. ábra)

Crbulina porosa Terquem.— Terquem: Foram. du Lias l
erc mem. p. 633. 1858.

Orbulina liasica Terquem.— Terquem: Ibid 2 eme mem. ip. 432. pl. V. fig. 4. 1862.

Orbulina porosa T e r q u em.— Brady: The Vovage of H. M. S. Challenger Zoology Vol.

IX. p. 611. pl. LXXXI. fig. 27. 1873—76.

Urkúton az Orbulina universa d’O r b.-nál gyakoribb alak. Likacsos. jelleg-

zetesen hatszöges szerkezetérl könnyen felismerhet.

Az Orbulina-nemzetség a liászban szintjelz. Az urkúti a'.só-krétában már
nincs szintjelz jelentsége. Itt már csak kicsiny növés törpe alakjai fordulnak el
kis egyedszámban.
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TÁBLÁMAGYARÁZAT — EXPLICATÍON DU TABLEAU

1. Reophax sp.

2. Trochaminoides cf. velascoénsis Cushman.
3. Trochaminoides s-p.

4. Haplophragmoides concava Chapman.
5. Haplophragmoides cushmani Loebich — T appan.
6. Haplophragmoides advena Cushman.
7. Haplophragmoides excavata C u s h m a n—W a t e r s.

S. Haplophragmoides diagonis C a r se v.

9. Haplophragmoides sp. 1. ^
10. Haplophragmoides sp. 2.

11. Ammobaculites agglutinans (d’O nb.).

12. Ammobaculites cf. agglutinans. (d’Orb.)
13. Ammobaculites irregulariformis B a r t e ns t e i n—B r a n d.

14. Ammobaculites subcretacea Cushm a n—A 1 e x a n d e r.

15. Ammobaculites goodlandensis C u s ih m -a n—A 1 exander.
16. Ammobaculites coprolithiformis (Schwager).
17. Ammobaculites sp. 1.

18. Ammobaculites sp 2.

19. Haplophragmium cf. tuba G ü m bel.
20. Haplophragmium sp.

21 . Flabellamina alexanderi Cushman.
22. Cuneolina cf. pavonia d’O r b.

23. Cuneolina conica d’O r b.

24. Triloculina sp.

25. Vaughanina hungarica n. sp.

26. Ammodiscus of. incertus d’Orib.
27. Polymorphina sp.
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28. Triloculina vitrea Karrer.
29. Epistomina sp.

30. Orbulina universa id’O r ,b.

31. Orbulina porosa Terquem.
32. Robulus sp.

M . IUiiflo:

<l>opaMHHH(J)epw noKpoBHOií Maccfai MapraHpeBOH
CBHTfal B ypKyTe.

KpacHOBaTo-necTpan rmma AienoBoro B03pacTa, HaxoanmaH b KpoBJie MapraHueBOir
pyflbi b ypKyTe, TOMHee ypaBHímacb Ha ocHOBamm HaxoAnmuxcn b Heíí (jiopaAummtiep.
OHa coaep^aeT Soabmeíí nacTbio (jiopMbi cKJieMéHnoíí paKOBiiHKH. OömecTBO (J)opaMHHH(}»ep
OCTaTKa OTMyMHBaHHH COCTOHT H3 10 CeAieUCTB, 16 pOílOB H 34 BHfla. 80% OÖpaÖOTaHHOH
({layHbi npeflCTaB.iHiOT coöoíí pa3JumHbie BHflbi ceAieücTBa Lituolidae.

BHyTpii ceMeiícTBa pop Ammobaculites h pop Haplophragmoides hoctmvih qpe3Bbi-
qaHHoro SoraTCTBa $opM.

H3 34 Biifla onHcaHHbtx h H3o6pa)KeHHbix aBTOpoM JiHiiib 3 BHfla :
=— Ammobaculites

subcretacea Cushman & Alexander, Haplophragmoides advena Cushman, Haplophragmoides
excavata Cushman & Waters hbjihiotch peuiHTeJibno $opAiaMH BbiHBHTeneH ypoBHH. Hobbim.
BUflOAl HBJiHeTcn Vaughanina hungarica n. sp.

Oöuihíí Biifl, BMecTe c ocTaabHbiMii opraHtmecKHMH ocTaTKaMH noKa3biBaeT Ha
npn6epex<Hbie ocaflKH. Ha ocHOBaumt pe3ynbTaT0B uccneflOBaHiiíí mo>kho ycTaHOBHTb, q-ro.

csiiTa necTpoü rjiiiHbi npiiHaflaexoiT k anTHHCKOAiy npycy HioKHero Aie.ia.

Les foraminiféres de la couche qui recouvre le corps
manganésifére d’Urkut

pár MJIe M. SIDÓ

A l’aide des foraminiféres qu’elle renferme nous avons réussi á préciser la

Eipsition stratigrapihique de la couche d’argile crétacée rougeátre-bigarrée qui forme

partié du tóit du gisement manganésifére d’Urkut. Elle renferme* surtout des formes

á tests agglutinés. Les fóramin iíéres obienues pár le favage appartiennent á 10

familles, 16 genres et 34 espéces. 80% de la fauné ptudiée sont composées pár les

divers espéces des genres de la famille Lituolidae. Les genres Ammobaculites el

Haplophragmoides se distinguent pár leur ridhesse en formes.

Parrni les 34 espéces décrites seulement trois sont des espéces déterminant

l’horizon, ce sont 1’Ammobaculites subcretacea C u 6 h m a n ^Alexander, Haplo-

phragmoides advena Cushman et Halophragmoides excavata Cushman &
Waters. La Vaughanina hungarica n. sp. est une espece nouvelle.

Vaughanina hungarica n. sp. Forme á test calcaire, rugueux, biconvexe,

perforé; á rebord mince. La loge initiale est ronde et fiúit plus tárd pár 4 á 5 tours

de spires, avec des loges latérales vert’cales.

Forme -répándue des couches formánt le tóit du corps manganésifére d’Urkut.

L’holotype a une longueur de 0,7 mm, sa largeur est 0,3 mm.
La nouvelle espéce ne difiére de Vaughanina cubensis P a 1 m e r qu’en tani

que són rebord est plus mince et la rugosité de la surface du test est plus prononcée.

L’aspect général, avec les autres vestiges organiques, indique un sédiment

litoral. D’aprés les résultats de l’examen l’on peut établir que l’ensemble des cou-

ches d’argiles bigarrées appartient á l’étage aptien.


