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HETEKOLEPA,

EGY UJ GENUS A FORAMINIFERÂK RENDJÉBEN.

Franzenau Ágoston -tói.

(V. tábla.)

ZsiGMONDY Vilmos úr szívességébl a városligeti artézi kút fúrása al-

kalmával a 3í26. és 455. méter, valamint a 874. és 915. méter között elért,

fkép tályagból és márgából álló rétegek iszapolási maradékában talált

foraminiférákat meghatározás végett megkaptam.

A megvizsgálandó anyag közt figyelmemet néhány kitn megtartású,

a Rotalia, Garp. al-családba tartozó s igen nagy mennyiségben elforduló

faj költé fel, melynek septalfelülete a héj többi részének észrevehet lika-

csossága mellett, simának tnik ; ezeket külön választottam és tanulmá-

nyaim alapján egy uj genusba soroztam Heterolepa név alatt (sTspoc-kétféle,

XÉTioç-héj).

Heterolepa, n. gen.

Az idetartozó alakok héjai szabadok, meszesek, határvonaluk kerek,

a septalfelület kivételével likacsosak, kúpidomuak; fels oldaluk középs

része kissé, alsó oldaluk ersen domború ; a kamrák spirálisan vannak el-

helyezve; a fels oldalon az eddigi tapasztalatok szerint az utolsó 1^/2, az

alsó oldalon egyedül az utolsó kanyarulat látható, ez utóbbi nem támasz-

kodik csak az alsó oldalon az utolsó elttire, hanem takarja kevéssé a fels

oldalt is ; a keskeny, résalakú szájnyílás a kanyarulatok bels oldalán van

és a septalfelület felé egy kiemelked lemezzel van határolva.

A héjak bels részeinek tanulmányozásából, mely czélra több pél-

dányból hosszúsági és haránt irányban vékony csiszolatokat készítettem,

a következk derülnek ki.

A kezd kamra körül (V. tábl. 6. 7. ábra) lassú nagyobbodás mel-

lett 2 egész 4 sor kamra ül, még pedig, az eddigi tapasztalatok szerint, a

nagyobb Siezd kamrával bíró alakoknál a sorok és az ezeket alkotó kam-

rák száma kisebb, mint a kicsivel bíróknál.
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A növekedési iránynyal párhuzamos lemezekbl álló héj (V. tábl. 10.

11. ábra) külsÖ része meglehets széles, egymáshoz közel álló pórusokkal

át van luggatva, azon helyek kivételével, a hol egy kamraválaszfal a küls

héjjal és a hol a héj fels és alsó oldala egymással egyesül, mert ott tö-

mörnek látszik.

Tömörnek látszik egyszersmind a héj bels része a kezd kamráig is,

mert csak ritkán található egy még megmaradt nagyobb pórus, a legtöbb

valószinüleg valami callosus anyaggal van kitöltve.

A válaszfalak (V. tábl. 10. ábra) hátra hajlott, a héj alkotásához hoz-

zájáruló és megvastagodott, pórus nélküli lemezbl állanak. E lemezek

azon részei, melyek a szájnyílásokat környezik, igen meg vannak görbülve

és elre hajlítva, miáltal a kívülrl szegélyül szolgáló lemezeknek alap-

ját vetik.

A kamrák egész belsejükben (V. tábl. 10. 11. ábra) egy külön, igen

átlátszó kéreggel is ki vannak bélelve.

A küls habitus után ítélve a heterolepa genushoz tartozó alakok

igen közel állanak a truncotulina nem bizonyos fajaihoz, melyektl a sep-

talfelület említett sajátsága alapján azonnal megkülönböztethetk.

Fajaink alakjuk és héjjuk alkotása szerint a Schwager-íéle systemá-

nak a meszes, likacsos héjjú alakok csoportjába helyezendk, a melyben az

egy síkban fekv kamrájú, kúpidomú héjak vannak összefoglalva. Ennek

harmadik osztálya két al-osztályra különül, a szerint, a mint a pórusok s-
rn állanak egymás mellett, vagy pedig távol vannak egymástól.

Hogy a heterolepa genust e systemába jól beilleszthessük, ez alosztá-

lyok elsejét ismét két részre osztjuk és a csoportosítás a következ lesz :

1. a) A likacsok srn állanak egymás mellett, nagy likacsú kamra-

válaszfalakkal (Orhulina, Oviilües, Glohigerina, Truncatulma, stb.).

\.h) k pórusok srn állanak egymás mellett, a kamraválaszfalak

likacstalan lemezbl állanak (Heterolepa).

A mostanig átvizsgált Budapest városligeti anyag közt e nemhez tar-

tozó fajok a következk.

Heterolepa simplex, n. sp.

V. tábla. 1 a. b. c. ábra.

Héjának határvonala kerek ; széle sima vagy csak kevéssé karélyos.

A fels oldal középs része, mely a kívülrl meg nem különböztethet ka-

nyarulatokból áll, kevéssé domború, az utolsó IV2 tisztán kivehet kam-

rákból álló kanyarulat sík vagy kissé homorú, alsó oldala félgömb-alakú,

a köldöknek alig mutatva nyomát. Szájnyílása hosszú és keskeny s ott

veszi kezdetét, a hol a septalfelülefc bels oldala a héj szélével találkozik,
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innen az alsó oldalon lefutva az utolsó eltti kanyarulat mellett annak

majdnem feléig terjed. A kamrák mindkét oldalon tisztán felismerhet

görbe varrányokkal vannak egymástól elválasztva. A septalfelület a fels

oldaltól meredeken esik el. Az alsó oldali utolsó kanyarulat kamráinak

száma 10— 14.

Alakunk a Budapest környékén elforduló régibb harmadkorú réte-

geket tárgyaló munkákban mint Truncatulina Dutemplei, d'Orb. sp. van

felemlítve és leírva, melyrl azonban Hantken Miksa úr «A Clavulina Sza-

bói rétegek faunája» ^ czím munkájában megjegyzi, hogy némileg eltér a

crOrhigny'^ által leírott típusos alaktól és inkább hasonlít Reuss-nak^ a

német közép olígocenbl leírott hasonnev fajához, miután a magyarországi

példányoknál a kamrák száma az utolsó kanyarulaton nagyobb mint a

Bécs környékérl származóknál.

Anyag hiányában nem voltam képes a bécsi medencze Truncatulina

Dutemplei típusos alakja és a mi fajunk közt az azonosságot kimutatni.

Heterolepa costata, u. sp.

V. tábla. 2 a. b. e. ábra.

A héj határvonala kerek, sima vagy kissé hullámos széllel. A fels

oldalon a kezd rész kiemelkedik, az utolsó IV2 kanyarulat sík, az alsó

oldal nagyon domború. A hosszú és keskeny szájnyílás a septalfelület bels

oldalán fekszik. A kamrák a feís oldalon hátra hajlott, az alsó oldalon

sarló-alakú kidudorodott kamraválaszfalakkal vannak határolva. A fels

oldalon a közép rész és a kanyarulatok bels széle egy kiemelked lemez-

zel van körülvéve. A septalfelület a fels oldalra merlegesen áll. Az alsó

oldal kamráinak száma 10— 14 közt változik.

Heterolepa prsecincta, u. sp.

V. tábla. 4íi. h.c. ábra.

A kerek határvonalú héj fels oldalának középs része laposan dom-

ború, a többi rész sík, alsó oldala majdnem félgömbalakú. A fels oldalra

merlegesen álló septalfelület bels oldal fels részén fekszik a hosszú

keskeny szájnyílás. A fels oldalon a kamrák, valamint az egyes kanyaru-

latok kidudorodó kamraválaszfalakkal, illetve kiemelked lemezzel vannak

* Hantken: «A m. kir. Földt. Intézet Évkönyve.» IV. kötet. Budapest 1876,

p. 61. VIII. tábla, 5. ábra.
•

** D'Drbigny : «Die fossilen Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien.»

Paris 1846, p. 157. Tab. VIII. Fig. 19—21.
*** Eeuss : «Die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Sep-

tarienthones.» Denkschr. der k. Akad. der "Wiss. Wien, XXV. Band. 1866. p. 160.

Taf. IV. Fig. 16.
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határolva. Az alsó oldalon a kidudorodó kamraválaszfalak a köldök köri

egy csillagba folynak össze. A kamrák száma az alsó oldalon 11— 15.

Heterolepa buUata, u. sp.

V. tábla. 5 a. h. c. ábra.

A héj határvonala kereke, sima széllel. A fels oldal kezd része kie-

melkedik, az utolsó 1 Vá kanyarulat sík, néha kissé homorú, az alsó oldal

domború. A szájnyílás a septalfelület bels részén, mint keskeny rés-alakú

nyílás a fels oldaltól az utolsó eltti kanyarulat magasságának feléig terjed.

A fels oldal tisztán fölismerhet kamrái kiemelked kamraválaszfalakkal,

a kanyarulatok bels széle lemezzel vannak határolva. Az alsó oldal kidu-

dorodó kamraválaszfalai a köldök eltt koszorúvá egyesülnek, mely egy

pórustól ment korongalakú köldököt vesz körül. Az alsó oldalon az utolsó

kanyarulat 11— 16 kamrával bír.

AZ V. TABLA MAGYAEAZATA,

1. ábra. Heterolepa simpleJC, Frnzn. a. Fels oldal. b. Alsó oldal. c. Oldalnézet,

2. « Heterolepa costata, Frnzn. a. Fels oldal. 6. Alsó oldal. c. Oldalnézet.

3. « Közópalak Heterolepa simplex és costata között, a.. Fels oldal. b. Alsó

oldal. c. Oldalnézet.

4. « Heterolepa praecincta, Frnzn. a. Fels oldal. b. Alsó oldal. c. Oldalnézet-

5. « Heterolepa hullata, Frnzn. a. Fels oldal. b. Alsó oldal. c. Oldalnézet.

6. « Vízszintes metszet a Heterolepa praeciivta, Frnzn. -ból.

7. « Vízszintes metszet a Heterolepa hullata, Frnzn.-ból.

8. « Merleges metszet a Heterolepa costata, Frnzn.-ból.

9. « Merleges metszet a Heterolepa hullata, Frnzn.-ból.

10. « Vízszintes, ersen nagyított metszet a Heterolepa praecincta, Frnz.'ból.

11. « Merleges, ersen nagyított metszet a Heterolepa hullata, Fmz.-ból.


