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Méretek: magasság 16,2, nagyátmér 17,2, kisátmér 13,7 mm, Reuss pél-

dányainál valamivel nagyobb. A kisátmér síkjában gyengén görbült.

Külsején 48 borda látható, ezek a domború oldalon ersebbek. Az els- és

másodrend sövényeknek megfelel bordák ersebbek, fels részük éles tarajjá vá-

lik, míg a többi borda lekerekített. A bordákat jól szembetn szemcsék borítják.

A sövények túlnyúlnak a kehely peremén, legersebben az elsrendek, ezek

vastagabbak és hosszabbak is, mint a többi. A negyedrendek egészen rövidek. A sö-

vények oldalfelületét íves sorokban bütykök borítják.

Trochocyathus majzoni nm nov.
(T. affinis R s s. 1871, non Rss. 1870, nec Stoliczka 1873.)

,A koronalemezek a három idsebb sövénykor eltt helyezkednek, vastagságuk

az elsrend sövények bels szélével egyezik. Oldalukon a sövényekénél durvább

bütykök vannak.

Az oszlopka a kehely hossztengelye irányában, de kissé szórtan rendezdött,
5—8 csavart pálcikából áll.

Külföldi elfordulása a Bécsi-medence és erdélyi törtön. Az olasz pliocén-

alakokkal való egyezés tisztázásához összehasonlítás volna szükséges.

.

A T. majzonihoz nagyon hasonlít a T. fuchsi Reuss, a T. arenulatus

P onzi, továbbá közel állhat a T. mitratus Goldfuss, T. simplex E. H. ás T.

crassus E. H..Az utóbbi három között csak árnyalati különbség van.
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KARRERIA FALLAX RZH.

SIDÓ MÁRIA
(2 ábrával)

Ten Dam „Observations sur le genre Foraminiferes Karreria Rzehak
1891“ c. értekezésében azt állítja, hogy a Nubecularia elongata H a n t k. a Karreria

fallax Rzh. fajjal synonim, tehát nem önálló faj.
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Hantken ezt a „Nubecularia"-ía]t a mogyorósi és budai „clavul:nás“ réte-

gekbl írta le (1875). Sajnos nem ad részletes leírást a fajról, nem ismerteti a héj

szerkezetét, csak küls alaki bélyegeit adja meg. Igen fontos lenne a héjszerkezet

közelebbi ismerete, mert Ten Dam állításának helyességét csak ez döntheti el.

A Nubeculariák ugyanis a Miliolidea fcsaládba tartoznak. Tömött porcelán vagy
ritkábban tömött mészhéjú alakok. Ezzel szemben a Karreriák a Rotalidae fcsa-

ládba tartoznak, gyengén likacsos mószhéjjal.

A Hantken által leírt eredeti példány elveszett, a héjszerkezet nem yizs-

gálható meg újból és így nem dönthet el rendszertani hovatartozása. A faj igen

ritka, a Hantken által begyjtött mogyorósi anyag újbóli átvizsgálása alkalmá-

val újabb példányok nem kerültek el. Két a Hantken -féle alakhoz hasonló

példány került azonban el a bakonycsernyei Clavúlinoides cylindricáe eocén réte-

gekbl. Ezek mészvázú perforált alakok, tehát nem tartozhatnak a Nubeculariák

közé. Külalakjuk és héjszerkezetük alapján inkább a Karreria fallax R z h, fajjal

azonosíthatók.

Ten Dam nem említi, hogy a Karreria-alak milyen faunatársaságban for-

dul el, így a Karreria fallax-tartalmú algíri paleocén rétegek és a Nubecularia elon-

gata Hantk. tartalmú mogyorósi, illetleg bakonycsernyei rétegek közötti fácies

azonosság nem állapítható meg.
A mogyorósi rétegek újabb mikrofaunisztikai átv

: zsgálásáig a Nubecularia

clnngata Hantk. fajt, melynek Hantken is kérdjeles meghatározását adta,

a további zavarok elkerülése céljából törölnünk kell, az azzal külsleg egyez
bakonycsernyei alakot a Karreria fallax R z h. fajjal azonosnak tartjuk.

\
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Karreria fallax Rzh.

pár Miié M . S I D Ö

Ten Dam dans són mémoire „Observations -sur le genre Foraminiferes

Karreria Rzehak 1891” exprime l’opinion que la Nubecularia elongata Hantk.

est synonyme avec la Karreria fallax R z h., elle ne forme donc pa6 une espéce

distincte.

H a n t k e n a décrit cette espéce de „Nubecularia" des couches rupéliennes

á „ Clavulines” de Mogyorós et de Buda (1875). II est á regretter qu’il n’ait pás



Rövid közlemények 415

donné une description détaillée de l’espéce; il n’a pás décrit la constitution du test,

il 6’est borné á fairé connaít're seulement les traits caractéristiques extérieurs de h
forme. II serait important de connaítre de plus prés la constitution du test, parce
que ce n’e$t que pár el le que nous pouvons décider de la justesse de l’avis de Ten
Dam. Les Nubecularias appartiennent notamment á la famille principale des

Miliolides. Ce sont des formes á test dense de porcelaine ou, plus raj’ement, á test

calcaire dense. Pár contre, les Karrerias appartiennent á la famille "principale des
Roíalidae, avec un test faiblement poreux.

L’exemplaire original décrit pár Hant ken s’est perdu, l’on ne peut donc
pás décider de són appartenance 6ystématique. L’espéce est fórt rare, nous n’en

avons pás trouvé d’exemplaires dans la matiére collectionnée pár Hantken.
Mais nous avons trouvé deux exemplaires ressemblant á la forme de Hantken
dans les couohes éocénes moyennes á Clavulinoides cylindrica de Bakonycsernye..
Ce sont des forme6 perforées á test calcaire, elles ne peuvent donc pás appartenir
parmi les Nubecularias. D’aprés leur forme et la structure de leur test', on peut
les identifier plutt avec l’espéce Karreria fallax R z h.

Ten Dam ne mentionne pás dans quelle association de fauné se trouvé
la forme Karreria, ainsi Tón ne peut pás se prononcer sur l’identité du faciés des

couches du Paléocéne algérien á Karreria fallax et des couches á Nubecularia elon-

gata Hant k. de Mogyorós et de Bakonycsernye, respectivement.

Jusqu’á une nouvelle étude microfaunistique des couches de Mogyorós, nous
devons rayer, pour éviter des confusions, l’espéce Nubecularia elongata Hant k.,

que Hantken a décrit avec un point d’interrogation, et nou6 identifions la forme

de Bakonycsernye, d’apparence extérieure identique, avec l’espéce Karreria Fallax

Rzh.

MIOCÉN NÖVÉNYMARADVÁNYOK A MECSEKHEGYSÉGBL

PÁLFALVY ISTVÁN

A mecseki középs-miocén dacittufából több ízben kerültek el növénymarad-

ványok. 1949-ben ifj. Noszky J. baranyamegyei Magyaregregy határában lev
elfordulásokra hívta föl a figyelmet, ahonnan több gyjtút alkalmával gazdag

flórát sikerült gyjtenem. Eddigi vizsgálataim eredményeit a következkben fog-

lalom össze.

Rétegtani viszonyok

A Mecsekhegység földtani felépítésében a harmadidszak második felében

Keletkezett vulkáni képzdmények kisebb jelentségek. Nagy elterjedésben és több

szintben, helyenként változó vastagsággal, ismétldve találunk biotitos dacittufát.

A legidsebb rétegszint alsó-helvéti édesvízi, ,a (következ rétegszintek pedig slir-

jellegü helvéti rétegekkel határosak, st ezek fölött a tortónai lajtamészk rétegei

között is mutatkozik kissé tufás agyag, jól meghatározható smaradványokkal.
A Mecsek ÉNy-i és EK-i tájain tehát a középs-miocén folyamán ismételt

dacitvulkáni- mködés volt. A vulkáni kitörések — Vadász E. megállapítása sze-

rint — (7. p. 73.) a Magyar Középhegységben lezajlott kitörésekhez hasonló korúak

és még a szarmata-emeletben is folytatódtak, de a Meosekben már fiatalabb üledékek

között nem találhatók.

Vadász úgy véli, hogy faunisztikai alapon az édesvízi rétegek nem az

alsó-, hanem inkább a középs-miocénbe tartoznak, mivel az édesvízi rétegekre —
6 Földtani Közlöny. 7833 (4).


