
Bevezetés

Az echinodermaták a magyarországi középső-miocén
jellegzetes ősmaradványai. Legnagyobb tömegben a Lajtai
Mészkő Formációból kerültek elő. A Budapestről korábban
megismert (főként tengeri sünökből álló) echinodermata
együttes mind a faj- és egyedszám tekintetében, mind pedig
ismertsége miatt nagy jelentőségű a Középső-Paratethysben
(pl. MIHÁLY 1969, 1985, 1989; KROH 2005, 2010). 

Budapesten a 20. sz. első feléig két területről (Rákos és
Budafok-Tétény) gyűjtöttek be példányokat, majd az 1960-
as évektől a közelmúltig, új feltárásoknak köszönhetően, a
leletanyag időről-időre bővült. A MIHÁLY Sándor által vég-
zett gondos preparálási, leltározási és határozói munkának
köszönhetően a Magyar Állami Földtani Intézetben gazdag
gyűjtemény jött létre; emellett a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban is számos példányt őriznek ezekről a
lelőhelyekről. Az elmúlt közel 25 évben a hazai miocén
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Kivonat

A budapesti Örs vezér tér – Rákos, valamint Budafok-Tétény lelőhelyekről előkerült echinodermata maradványok taxonómiai újravizsgálatát
végeztük el. Az összesen 506 példány nagy része közgyűjteményekből (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyar Természettudományi
Múzeum) származik. A részletes statisztikai vizsgálatokkal kiegészített morfológiai értékelés eredményeként megvalósult rendszertani revízió a
korábban leírt taxonok több mint 80%-át, a teljes példányszám több mint 90%-át érinttette, melynek eredményeként az alábbi 17 taxont
különítettünk el: Crinoidea: Antedon sp. indet.; Asteroidea: Astropecten sp.; Echinoidea: Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) (süntüskék); E. sp.
indet.; Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840); P. sp. indet.; Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861; C. sp.; Parascutella
gibercula (DE SERRES, 1829); Scutellidae sp. indet.; Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837); A. sp. indet.; Echinolampas hemisphaerica
(LAMARCK, 1816); Schizaster karreri LAUBE, 1869; S. sp. indet.; Spatangus sp. indet.; Echinocardium sp. indet.
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Abstract

Upper Badenian echinoderm fauna was studied from two districts of Budapest, namely from the Örs vezér tér – Rákos area and from
Budafok-Tétény fossil sites. The majority of the material has been stored in collections of the Geological and Geophysical Institute of
Hungary and in the Hungarian Natural History Museum. Based on modern taxonomical revision the following taxa could have been
classified: Crinoidea: Antedon sp. indet.; Asteroidea: Astropecten sp.; Echinoidea: Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) (spines); E. sp.
indet.; Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840); P. sp. indet.; Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861; C. sp.;
Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829); Scutellidae sp. indet.; Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837); A. sp. indet.; Echinolampas
hemisphaerica (LAMARCK, 1816); Schizaster karreri LAUBE, 1869; S. sp. indet.; Spatangus sp. indet.; Echinocardium sp. indet..



echinodermaták kutatása tekintetében mindössze két szak-
dolgozat született (KÖHLER 1995, KÖHLER-EÖTVÖS 2011).

Az elmúlt két évtized recens biológiai és ökológiai
kutatásai rávilágítottak az echinodermaták tengeri öko-
szisztémákban betöltött kulcsfontosságú szerepére (pl.
KROH & NEBELSICK 2003, LAWRENCE 2007). Ennek hatására
megkezdődött a fosszilis leletek korszerű morfológiai és
statisztikai vizsgálata és ezekre alapozott revíziója (pl.
KROH & HARZHAUSER 1999; RADWAŃSKI & WYSOCKA 2001;
KROH 2003, 2005, 2007, 2010). Emiatt az újravizsgálatuk és
újraértékelésük aktuális és hiánypótló. Jelen munka célja,
hogy a budapesti lelőhelyek közül az Örs vezér tér, Gyakorló
utca, Kerepesi út, rákosi vasúti delta, valamint Budafok-
Tétény feltárásaiból előkerült felső-badeni echinodermata,
főként tengeri sün leletanyagához korszerű — a morfológiai
bélyegek értékelésén túl morfometriai vizsgálatokkal
kiegészített — részletes taxonómiai leírást adjunk, mely
alapja lehet a jövőbeli ökológiai értékeléseknek is. 

Kutatástörténet

A magyarországi miocén echinoideák kutatása egészen a
19. századig nyúlik vissza. Az 1870-es évek elején PÁVAY

VAJNA foglalkozott Kolozsvár környékének földtanával, és e
munka során a „felső-mediterrán” — mai értelemben a
badeni — echinodermatákat is vizsgálta (PÁVAY VAJNA 1873).
LAUBE 1871-ben a biai (Biatorbágy) lelőhelyről írta le a Schiz-
aster karrerit, valamint az Echinus hungaricust. Id. LÓCZY

1877-ben a Természetrajzi Füzetekben megjelent művében a
Fehér-Körös völgyének neogén echinoideáit ismertette.
KOCH 1887-es „Erdély felső tercziér üledékeinek Echinedjei”
c. monográfiájában részletes fajleírást adott. 1894-ben
HILBER a pinkafői leletanyagot dolgozta fel. A 20. században
elsőként VADÁSZ végzett kutatásokat a témában. 1906-os
tanulmányában a Rákos környéki „felső-mediterrán” faunát
írta le. Munkájának további fontos részét képezik azok a
szelvényrajzok, amelyek a további földtani kutatásokban is
nagy szerepet játszottak. Az 1914-es „Magyarország medi-
terrán tüskésbőrűi” c. monográfiája volt az első összefoglaló
munka a Kárpát-medence egészére kiterjedően. Ezt követően
1926-ban STRAUSZ Fótról írt le egy új echinoidea fajt. 1928-
ban KUTASSY Királd kőszénföldtanához kapcsolódó munká-
jában közölt adatokat tengeri sünökről, MEZNERICS (1941)
Nógrád megyei és kemencei echinoideákat vizsgált, majd az
1950-es években SZÖRÉNYI (1950, 1953) foglalkozott miocén
tengeri sünökkel, elsősorban mecseki előfordulásokból. 1953-
ig a korábbi szerzők által végzett gyűjtések és/vagy kutatások
eredményeként két budapesti területről kerültek elő felső-
badeni tüskésbőrű fosszíliák: a rákosi vasúti bevágásból,
valamint Budafok-Tétény térségéből. SOMOS, KÓKAY (1960) a
Mecsekből írtak le tengeri sünöket. KÓKAY (1966) a Herend-
márkói kőszéntelep földtani–őslénytani revíziója során
vizsgált echinodermatákat. 

Az 1960-as évek végétől egészen a ’90-es évek elejéig,
MIHÁLY tevékenysége jelentette a hazai echinodermaták,
ezen belül is főként a tengeri sünök kutatásának virágkorát.

E szűk harminc év alatt a fosszilis tüskésbőrűek legjelen-
tősebb hazai kutatójává vált. Az 1970-es években a főként
rákokkal foglalkozó MÜLLER gyűjtött nagyszámú echino-
dermatát, hatékonyan járulva hozzá MIHÁLY kutatásaihoz.
Leginkább a ’60-es évek második felétől a ’80-as évek vé-
géig MIHÁLY munkássága révén ma az MFGI Gyűjteményi
Főosztályán több mint 1500 példányt számláló gondos,
alapos munkával cédulázott és leltározott gyűjtemény állt
össze. A kutatást elősegítették az 1966–68 között a Kerepesi
úton folytatott csatornázási feltárások, a ’70-es években az
Örs vezér téren a Sugár Áruház építése, valamint a Gyakorló
utcában történt csatornázás. Ezekről a helyekről általános-
ságban jó megtartású példányok kerültek elő. Az említet-
teken kívül 1966–1980 között további budapesti felső-
badeni echinodermata példányokra bukkantak Budafok-
Tétény (főként Kamaraerdő), valamint a kőbányai „rákosi
vasúti bevágás” feltárásaiból. Az így létrejött budapesti gyűj-
temény méretéhez képest viszonylag kevés publikáció szüle-
tett (MIHÁLY 1969, 1985, 1989). Megemlítendő HALMAI

(1981) a Fóti Formáció makrofaunájának egy részét feldol-
gozó munkája is, melyben tengeri sünt is leírt.

A 21. században az Árkád 1 bevásárlóközpont 2001–
2002-es, illetve az Árkád 2 üzletközpont 2012–13-as építési
munkálatai során az Örs vezér téren újra feltárták a badeni
rétegeket. Ekkor főként DUNAI Mihálynak köszönhetően
tovább bővült a miocén tengeri sün gyűjtemény, publikáció
azonban még nem készült. Magángyűjteménye kiváló meg-
tartású, gondosan preparált példányokat tartalmaz. Ezen új
leletanyag feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Továb-
bi hazai kutatási eredmények KÖHLER (1995) szakdol-
gozatában olvashatók négy mecseki miocén lelőhely echi-
noidea faunájának paleoökológiájáról, valamint KÖHLER-
EÖTVÖS (2011) MSc diplomamunkájában a fazekasbodai
homokbányából előkerült Clypeastererekről.

A taxonómiai és őskörnyezeti témájú munkáikban a
külföldi szerzők többen is (RADWAŃSKI & WYSOCKA 2001;
KROH 2003, 2005, 2007) hivatkozzák a magyarországi
leleteket, de a példányokat személyesen nem, vagy csak kis
számban vizsgálták. Külön megemlítendő KROH, a Bécsi
Természettudományi Múzeum kutatója, aki a 2000-es évek
elejétől máig számos, a Paratethys, illetve a Kárpát-meden-
ce miocén őskörnyezetét rekonstruáló tanulmányához hasz-
nált fel magyarországi lelőhelyekről származó echinoder-
mata kövületeket (KROH & HARZHAUSER 1999; KROH 2003,
2005, 2007, 2010).

A város középső-miocén földtanával SZABÓ (1879),
VADÁSZ (1906, 1914), HALAVÁTS (1910), LŐRENTHEY (1911),
STRAUSZ (1924), HORUSITZKY (1933), JÁMBOR et al. (1966)
munkái is foglalkoznak, az Örs vezér tér – Rákos, valamint a
Budafok-Tétény terület földtanáról SCHAFARZIK & VENDL

(1929), SCHAFARZIK et al. (1964) illetve CSONTOS in PALOTAI

szerk. (2010) munkájában olvashatunk még. Az Örs vezér
tér – Rákosmente térsége középső-miocén képződményei-
nek megismeréséhez jelentősen hozzájárultak BARTKÓ &
KÓKAY (1966), KÓKAY et al. (1984), KÓKAY (1985), KÓKAY

& MÜLLER (1988) tanulmányai. Megemlítendők KÓKAY

(1990), valamint MINDSZENTY (szerk. 2014) munkái is.
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A Lajtai Mészkő Formáció makrofaunájával Buda-
pesten VADÁSZ (1906, 1914), MIHÁLY (1969, 1985, 1989),
MÜLLER (1978, 1984), KÓKAY (1996) foglalkozott, mikro-
fosszíliákat pedig FRANZENAU (1881), majd ezt követően
SAINT MARTIN et al. (2000), valamint MOISSETTE et al.
(2007) vizsgáltak.

Földtani környezet

Általános ismertetés

A Középső-Paratethys badeni üledékképződésének ar-
culatát a sziliciklasztos és karbonátos üledékek vegyesen
határozzák meg. A medencékben és az azokat körülölelő,
általában kiemelt helyzetű szárazulatokon az Alpokból
származó törmelékes sziliciklasztos üledékek képződtek,
míg a terrigén anyagbehordástól mentes, sekélytengeri
térségben karbonátplatformok jöttek létre. Budapest mai
területét és környékét a késő-badeniben sekélyvízi, zátony
környezet jellemezte. A Pannon-medencében a sekély, neri-
tikus régiókban nagy kiterjedésben alakult ki a lajtamészkő
(Lajtai Mészkő Formáció), amelyben leginkább kagylók,
vörösalgák, tengeri sünök, foraminiferák és csigák jelennek
meg bőségesen (pl. HÁMOR 2001, GYALOG & BUDAI szerk.
2004). A lajtamészkő Magyarországon általában nem alkot
egybefüggő fáciesegységet, ezért két alegységre, alsó, vala-
mint felső lajtamészkőre osztották. 

Budapesten és környékén a késő-badeniben képződött,
ún. „felső lajtamészkő” különböző kifejlődései jelennek
meg. A korábban a Rákosi Mészkő Formációba sorolt
képződmények (BENCE & SELMECZI in CSÁSZÁR szerk.
1997), ma a Lajtai Mészkő Formáció Rákosi Mészkő
Tagozatába tartoznak (GYALOG & BUDAI szerk. 2004). A
tagozatot néhol konglomerátummal kezdődő lithotham-
niumos mészkő, molluscás kalkarenit, molluscás mészkő
képződményekből álló sekélytengeri zátony környezetben
lerakódott, makrofaunában és bentosz foraminiferában
gazdag kőzetek alkotják (BENCE & SELMECZI in CSÁSZÁR

szerk. 1997). 
A térség badeni képződményeiben a Cserhátban túl-

súlyban lévő vulkanitok aránya (neutrális-savanyú, savanyú
kiömlési kőzetektől a tufáig) a Tétényi-fennsík felé egyre
csökken a karbonátos képződmények javára. Mind az Örs
vezér tér és Rákosmente területeken, mind a Tétényi-fenn-
síkon a feküt a Tari Dácittufa Formációba („középső-
riolittufa”) sorolt kárpáti–kora-badeni (PÓKA et al. 2002)
korú dácittufa alkotja. A Tétényi-fennsíkon és a Pesti-sík-
ságon a „lajtamészkő” fedőjében közvetlenül csökkent sós
vizű környezetet jelző szarmata képződmények települnek.

A lelőhelyek ismertetése

A vizsgált anyag Örs vezér tér – Rákosmente térségéből
az alábbi feltárásokból került elő: rákosi vasúti delta, a
Kerepesi út és a Gyakorló utca térsége, illetve az Örs vezér

térről. Ezen kívül vizsgáltuk Buda-
fok-Tétény badeni korú Echinoder-
mata anyagát is.

Örs vezér tér – Rákosmente
térsége

A badeni képződmények Rákos
vasútállomástól csapásirány mentén
ÉNy-felé mintegy 2,5 km hosszan
követhetők. A rétegek feküképződmé-
nye a Tari Dácittufa, a fedő pedig jó-
részt üledékfolytonossággal települő
szarmata mészkő, meszes tufit, ame-
lyet KÓKAY & MÜLLER (1988) a kör-
nyék kulcsfeltárásában, a jelen munká-
ban is tanulmányozott, rákosi vasúti
delta szelvényén a Tinnyei Mészkő
Formációba sorolnak. Ahol a fedőréte-
gek lepusztultak, ott a badenit kvarter
kavics, illetve homok fedi (1. ábra).

A badeni tengeri összlet a vékony
bázistörmelék felett kb. 2 m vastag
tufás homokkővel kezdődik, helyen-
ként korall foltzátony betelepüléssel
(1–2. ábra).

A homokkőre kb. 2 m vastag,
faunagazdag homokos mészkő („alsó
mészkő”) települ (KÓKAY et al. 1984).

Az előbbiekre a mintegy 5 m vas-
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1. ábra. Az Örs vezér tér – Rákosmente (A) és Budafok-Tétény (B) térségek echinodermata
lelőhelyeinek középső-miocén rétegsora a fekü és fedőképződmények feltüntetésével (SCHAFARZIK

& VENDL 1929, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk. 2000 után módosítva)
Figure 1.. Stratigraphical column of the Echinoderm localities of Örs vezér tér–Rákosmente
(A), Budafok-Tétény (B) areas representing the underlying and overlying beds (modified after
SCHAFARZIK & VENDL 1929, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk. 2000)
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2. ábra. A Lajtai Mészkő Formáció litofáciesei és az egyes feltárások korrelációja az Örs vezér tér – Rákosmente
térségben
1 — „pectenes-scutellás” homok („főhomok”), 2 — Chlamysos mészkő („felső mészkő”), 3 — tufás, finomszemcsés laza homokkő; 4 —
molluscás-korallos mészkő; 5 — Cerithiumos homokkő; (KÓKAY et al. 1984 után módosítva)

Figure 2. Lithofacies distribution and the correlation of the localities of Leithakalk Formation in Örs vezér
tér–Rákosmente area
1 — „Pecten and Scutella bearing” sand; 2 — Chlamys-bearing limestone; 3 — tuffaceous, fine-grained weakly cemented sandstone; 4 —
Mollusk- and coral-bearing limestone; 5 — Cerithium-bearing sandstone (modified after KÓKAY et al. 1984)



tagságú, „pectenes–scutellás főhomok”-ként ismert, rosz-
szul rétegzett, ichnofosszíliás (Callianassa-járatos) homok–
homokkőösszlet települ. A képződmény szemcsemérete
ÉNy felé durvul. A rákosi deltában és a Kerepesi úton tufás,
míg az Örs vezér téren és a Gyakorló utcánál tufában
szegény (3. ábra). A kvarcon és vulkáni ásványtörmeléken
kívül viszonylag nagy arányban tartalmaz víztiszta kőzet-

üveget és horzsakövet is (KÓKAY et al. 1984). BALOGH et al.
(1980) biotitokon alapuló K-Ar kormeghatározása alapján a
„főhomok” 13,4 + 0,6 millió évvel ezelőtt rakódott le, ami a
késő-badeninek feleltethető meg (HARZHAUSER & PILLER.
2007). 

A homokkövet az Örs vezér tértől a rákosi vasúti bevágásig
minden feltárásban különböző fáciesű mészkő fedi, amely
terrigén és vulkáni eredetű szemcséket már alig tartalmaz. Az
Örs vezér térnél és a Kerepesi útnál vulkanit és terrigén
anyagtól mentes mészkő („felső mészkő”) települ. Anyaga az
alsó részén gyengén, a felső részén erősen cementált bioklasz-
tokból áll. Ősmaradvány-tartalmát tekintve alapvetően a na-
gyobb méretű és jobb megtartású vázak gyakoribbak, a mol-
luscák és echinodermaták mellett Lingula teknőket is leírtak
(KÓKAY et al. 1984). A képződési környezet KÓKAY (1985)
szerint normál sótartalmú, 30-40 m mélységű tenger volt,
amelyet az echinoideák, illetve Chlamys és Solenomya megje-
lenésével igazoltak. A következő réteg fél méter vastagságú,
laza, fehér, szivacstűs, és rossz megtartású, töredezett Chlamy-
sokat tartalmazó konszolidálatlan mésziszap. A közvetlenül

erre települő, legfiatalabb felső-badeni réteg itt a lepusz-
tulástól függően 30–80 cm vastag, jól cementált mészkő,
amely 5–7 cm-es rétegekből épül fel; általában tömör, csak
kisebb likacsok fordulnak elő benne, javarészt ooidos, kis
mértékben tufás. Meglehetősen kövületszegény, a feltárt ős-
maradványok alapján jelentős Keleti-Paratethys behatást
feltételeznek (KÓKAY et al. 1984).

A kis távolság ellenére a rákosi vasúti deltánál a főhomok
feletti képződmények fáciese és faunája eltérést mutat. Az
Ervilia illetve Cerithium megjelenése alapján ezek a meszes
üledékek csökkent sós vizű sekélytengerben rakódtak le (2.
ábra). A rétegek települése konkordáns (KÓKAY et al. 1984).

Budafok–Tétény térsége

Az alsó-miocén képződményekre (kárpáti kavics, illetve
dácittufa) települő Lajtai Mészkő Formáció (1. ábra) csak
foltokban található a felszínen. Lényegesebb feltárás a
Kamaraerdei út bevágása; innen, valamint a 7-es főútnál
(Balatoni út és a Szabadkai utca összefutásánál) lévő bevá-
gásból számos ősmaradvány került elő (4. ábra) (MÜLLER

1984). Ezen felül a Tétényi-fennsíkról, valamint Budafok-
Tétény kerület Promontor és Baross Gábor telep házépítései
során létesített alapgödrökből kerültek elő még echino-
dermaták kisebb számban.

A Lajtai Formáció 20–50 cm vastag piszkosfehér, szürke
színű, különböző cementáltságú és keménységű rétegek
valamint padok váltakozásából áll, ősmaradvány-váz töre-
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3. ábra. Az Örs vezér tér – Rákosmente térségének echinodermata lelőhelyei úthálózattal (KÓKAY et al. 1984 után)
Figure 3. Echinoderm localities of Örs vezér tér –Rákosmente area with road network (from KÓKAY et al. 1984)



dékes, illetve bekérgező vörösalgagumós mészkő, kavicsos
és homokos, helyenként agyagos közbetelepülésekkel. A
kagylók, csigák héjtöredékei jól felismerhetők az egyes
tömbökben. Bizonyos padokban lumasella is megfigyelhető
(CSONTOS in PALOTAI szerk. 2010). A mészkőben lévő
kavics anyaga főként közép- és durvaszemű, néhol jól
kerekített kvarcszemcsék (SCHAFARZIK & VENDL 1929,
CSONTOS in PALOTAI szerk. 2010).

A Tétényi-platón is a Lajtai Mészkő Formációra a
szarmata Tinnyei Formáció világosszürke színű mészkő
rétege települ (SCHAFARZIK & VENDL 1929).

A vizsgált anyag és a 
módszerek

A munka során, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Gyűjteményi Főosztályán (456 db – Ech. leltári számúak), a
Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen- és
Gerinces Paleontológiai Gyűjteményében (50 db – M. lel-
tári számúak) található felső-badeni tengerililiom, tengeri
csillag és tengeri sün kollekciókhoz kapcsolódó, összesen
506 egyed vizsgálata történt meg. A taxonómiai revíziót
adatfeltáró, leíró morfometriai vizsgálatok előzték meg,
aminek célja a vizsgált példányok általános morfológiai
variabilitásának megismerése volt. A morfometriai mérések
a váz alábbi dimenzióinak rögzítését tartalmazzák:

— hosszúság: irreguláris sünöknél az oralis oldal
legalsó helyzetű peremi pontjától az aboralis, legfelső
helyzetű peremének pontja közötti távolság (5. ábra);

— szélesség: irreguláris sünöknél a váz anteroposterior
hossztengelyével 90°-ot bezáró, a két szélső perem közötti
távolság (5. ábra);

— átmérő: reguláris sünöknél a váz egy tetszőleges
peremi pont és annak átellenes pereme közötti távolság;

— magasság: mindkét típus esetében az aboralis felszín
legalsó pontjától az apexig mért távolság (6. ábra);

— az ambulacralis mező 5 szirmának egyenkénti és
átlagos hosszát (7. ábra);

valamint az irreguláris sünök esetében
— a posterior peremtől a peristomáig, a peristomától az

anterior peremig lévő távolságok (5. ábra);
— a periproct hossza és szélessége (5. ábra);
— a peristoma hossza és szélessége (5. ábra).
A fényképek Panasonic Lumix DC FZ-35 és Nikon D90

fényképezőgéppel készültek.
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4. ábra. Budafok-Tétényi terület Echinodermata lelőhelyeinek földtani
térképe úthálózattal (FÖLDVÁRI 1929, SCHAFARZIK & VENDL 1929,
KISDINÉ BULLA & RAINCSÁKNÉ KOSÁRY 1984, CSONTOS in GARBÓCI et
al. szerk. 2000 után)
Figure 4. Echinoderm localities of district Budafok-Tétény with road
network (from FÖLDVÁRI 1929, SCHAFARZIK & VENDL 1929, KISDINÉ

BULLA & RAINCSÁKNÉ KOSÁRY 1984, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk.
2000)

5. ábra. Hosszúság (1), szélesség (2), valamint az irreguláris sünöknél
a posterior peremtől a peristomáig (1/a), valamint a peristomától az
anterior peremig (1/b) mért távolságok, továbbá a peristoma (3) és a
periproct (4) szélessége-hosszúsága (példány: Parascutella gibercula;
Ech. 388)
Figure 5. Length (1), width (2) and in case of irregular Echinoids
measured distances from the posterior margin to peristoma (1/a), from
the peristoma to anterior margin (1/b) and length and width of
peristoma (3) and periproct (4) (specimen: Parascutella gibercula; Ech.
388)

6. ábra. Magasság mérése (példány: Parascutella gibercula; Ech. 394)
Figure 6. Measuring of height (specimen: Parascutella gibercula; Ech.
394)



Rendszeres őslénytan

A taxonómiai besorolás a KROH & SMITH (2010) rend-
szer szerint történt. A „v.” a szerzők által látott példányokat
jelöli, ahol „MFGI, MTM coll.” példányok közül csak az
MFGI és az MTM gyűjteményébe tartozó leletanyag
megtekintését jelenti. Ebben az esetben a publikációban
feltüntetett, illetve a két gyűjteményben megtalálható
példányok leltári számát a „vizsgált anyag” résznél tüntetjük
fel. 

Phylum: Echinodermata BRUGUIÈRE, 1791 [ex KLEIN, 1734]
Subphylum: Crinozoa MATSUMOTO, 1929
Classis: Crinoidea MILLER, 1821
Subclassis: Articulata SIMMS, 1988
Ordo: Comatulida CLARK, 1908
Familia: Antedonidae NORMAN, 1865
Subfamilia: Antedoninae NORMAN, 1865
Genus: Antedon DE FRÉMINVILLE, 1811

Antedon sp. indet.

Vizsgált anyag: 43 db cirrus (Ech. 1436) került elő az
Örs vezér térről. 

Leírás: A cirrusok átmérői 0,5–15 mm közé esnek, tojás
alakúak, erősen koptatottak. Az egyik oldaluk sima, a
másikon sokszor megnyúlt háromszög alakú kiemelkedés
látható. Megjegyzés: Az Antedon nemzetségbe szabadon
úszó nyélnélküli kis kehellyel és 5 pár karral rendelkező

formák tartoznak. Az izolált vázelemek alapján a nemnél
pontosabb elkülönítés nem lehetséges.

Előfordulás: Budapest, Örs vezér tér: Lajtai Mészkő
Formáció (tömör, cementált mészkő) felső-badeni, Auszt-
ria: Leithakalk Formáció (tömör mészkő), badeni.

Subphylum: Asterozoa ZITTEL, 1895
Classis: Asteroidea DE BLAINVILLE, 1830
Ordo: Paxillosida PERRIER, 1884
Familia: Astropectinidae GRAY, 1840 
Genus: Astropecten GRAY, 1840

Astropecten sp.

v. 1984 Asteroidea sp. — KÓKAY et al., p. 290.

Vizsgált anyag: Ech. 370, 414, 429 (váztöredékek) Örs
vezér tér, Gyakorló utca. 

Leírás: a leírás az Ech. 370 számú lelet alapján készült:
több mint száz, a mm-estől 1 cm-ig terjedő vázelemtöredék.
Többségük koptatott, kisebb részük kerekített is. Uralkodó-
an a karokat összetevő vázelemek, az ambulacralis csatorna
elemei maradtak meg, ezek enyhe barázdált díszítettséget
mutatnak. Néhány ampulla vázelem is található, ezek göm-
bölyűek. Csak egyetlen tüske őrződött meg. A vázelemek
alapján csak genus szinten határozható.

Előfordulás: a középső-miocénből főként Dél-Európa
és a Paratethys térségéből került elő: Ausztria: Leithakalk
Formáció (tömör mészkő), badeni, Olaszország (meszes
homok) középső-miocén; Budapest, Gyakorló utca, Örs
vezér tér: Lajtai Mészkő Formáció (meszes homok) felső-
badeni.

Subphylum: Echinozoa
Classis: Echinoidea LESKE, 1778
Subclassis: Perischoechinoidea MCCOY, 1849
Ordo: Cidaroida CLAUS, 1880
Familia Cidaridae GRAY, 1825
Subfamilia Cidarinae (MORTENSEN, 1928a)
Genus: Eucidaris POMEL, 1883

Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842)
1842 Cidarites zea-mays mihi. — SISMONDA, 391.
1846 [Cidaris] Zea-Mays E. SISM. — AGASSIZ & DESOR, p. 336.
1858 [Cidaris] Zea-Mays E. SISM. — DESOR, p. 38.
1901 Cidaris zeamais (sic.) SISM. — AIRAGHI, p. 167–168, pl. 19,

Figures 49–57. 
1907 Cidaris zeamays SISM. — VADÁSZ, p. 370, 422.
V. 1914 Cidaris Desmoulinsi SISM. — VADÁSZ, p. 23, pl. 2. Figure

4.
v. 2005 Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) — KROH, p. 5–8,

Figures 5–6; pl. 6, Figures 1–21; pl. 7, Figures 1–30. 

Vizsgált anyag: Ech. 1786 (süntüskék)
Leírás: primer tüskék: zömök, viszonylag rövid, közel

egyenes lefutású tüskék, melyeket apró szemcsék által hosz-
szanti sorok díszítenek. A tüske csúcsa felé a szemcsék
mérete fokozatosan csökken. Mivel a tüskék teteje letört,
ezért az acetabulum nem tanulmányozható.
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7. ábra. Ambulacralis szirmok (An) mérése; átlag = A/5 (példány:
Echinolampas hemisphaerica; Ech. 403)
Figure 7. Measuring of ambulacral petals (An) average = A/5
(specimen: Echinolampas hemisphaerica; Ech. 403)



Megjegyzés: a Cidaridae formák a tüske morfológiája
alapján különíthetők el, amely alapján megegyezik a
SISMONDA (1842) által leírtakkal.

Az Eucidaris desmoulinsi (SISMONDA, 1842) formától
eltér a tüske méretében, amely az E. zeamays (SISMONDA,
1842) esetében rendre kisebb, valamint a tüskék díszített-
sége az E. desmoulinsi formánál szabályosabb. 

Előfordulás: a faj az Eucidaris genus leggyakoribb
formája a badeni Paratethysben (KROH 2005): Kemence:
Lajtai Mészkő Formáció (meszes homok): alsó-badeni;
Ausztria: alsó–felső-badeni; Budapest, Budafok-Tétény:
Lajtai Mészkő Formáció (meszes homokkő): felső-badeni;
Románia: badeni.

Eucidaris sp. indet.
1914 Cidaris melitensis FORBES. — VADÁSZ, p. 22–23, pl. 2. Figure

6.

Vizsgált anyag: Ech. 1397 (2 db lemeztöredék)
Leírás: váztöredékek: a primer tüskeszemölcsök nagy-

méretűek, csomószerűen helyezkednek el. A petalodium
anizopórái enyhén ferde barázdával kapcsolódnak össze, a
szegélyen dudorsor található. Az areolákat körülvevő
scrobicula kerek, gyöngysorszerű. Egyéb morfológiai bé-
lyeg nem tanulmányozható.

Megjegyzés: az Eucidaris fajok elkülönítésének alapja
a tüske, azonban a vizsgált leletanyagból csak lemez-
töredékek állnak rendelkezésre, amik alapján csak genus
szinten határozható.

Előfordulás: Budapest, Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő
(meszes homokkő): felső-badeni.

Subclassis: Euechinoidea BRONN, 1860
Infraclassis: Carinacea KROH & SMITH, 2010
Superordo: Echinacea CLAUS, 1876
Ordo: Camarodonta JACKSON, 1912 
Infraordo: Temnopleuridea MORTENSEN, 1942
Familia: Parechinidae MORTENSEN, 1903b
Genus: Psammechinus AGASSIZ & DESOR, 1846

Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840)
1. tábla, 2. ábra

1840a Echinus DUBIUS Ag. — AGASSIZ, p. 84–85; pl. 22, Figures
4–6.

1840b [Echinometra] margaritifera NIC. — AGASSIZ, p. 12.
1875 Psammechinus dubius — LORIOL, 29–30; pl. 2, Figures 6,

6a–c, 7, 7a–b.
v. 1914 Psammechinus dubius AG. sp. — VADÁSZ, p. 27–28.
v. 1984 Psammechinus dubius (AG.) — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Psammechinus dubius (AGASSIZ, 1846) — MIHÁLY, p. 238,

pl. I, Figures 3–5.
2005 Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840) — KROH p.

25–26; pl. 14, Figures 1–4.
2006 Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840) — KROH &

MENKVELD-GFELLER, p. 3–4, Figures 3A–D, Figure 4.

Vizsgált anyag: Ech. 366, 419, 420, 421, 425 (összesen
45 db) Gyakorló utca (1 db), Örs vezér tér (44 db).

Méretek: átmérő: 2–10 mm; M: 1,5–6 mm

Leírás: a vizsgált példányok kör alakúak, az oralis fel-
szín lapos, az aboralis felszín enyhén félkörívesen domború.
Az oldalak lekerekítettek. Az apicalis régió egyik példány-
nál sem tanulmányozható. A peristoma mintegy 40–50%-a
a váz átmérőjének. Az ambulacralis mező az interambu-
lacralis mezővel szemben erősen összeszűkülő. Az ambu-
lacrumok jellegzetes trigeminid típusú lemezekből állnak.
A tüskedudorok jól láthatók: a primer és szekunder szemöl-
csök jól elkülönülnek. Az ambulacralis és interambulacralis
mezőkön 2–2 primer tüskesor található, számuk egy sorban
12 körüli. Az ambulacralis táblák egy-egy nem krenulált,
imperforált peremi tüskeszemölcsöket viselnek és kisebb
belső tüskeszemölcsöket. Az interambulacralis táblák mint-
egy másfélszer olyan szélesek, mint az ambulacralis táblák.
Mindegyik táblához egy nem krenulált, imperforált elsőd-
leges tüskeszemölcs tartozik. Mind az ambulacralis, mind
az interambulacralis mezőkön a szekunder tüskedudorok
egymáshoz közel (néhány tized mm távolságban) helyez-
kednek el, méretük változatos, alakjuk kerekded, számuk
10–12.

Megjegyzés: a kis méretekből adódóan valószínűleg
juvenilis példányok.

Előfordulás: általánosan elterjedt a Paratethys terü-
letén: Ausztria: mészhomokkő, felső-eggenburgi–badeni;
Svájc: molasz: eggenburgi–kárpáti; az alsó–középső-mio-
cénben (eggenburgi–felső-badeni) Drégely: Garábi Slír
Formáció (homok, aleurit): középső-miocén; Piliny: Szé-
csényi Slír Formáció (glaukonitos homokkő, slír): alsó-mio-
cén; Fót: Fóti Formáció (meszes homokkő): alsó-miocén;
Budapest, Örs vezér tér, Gyakorló utca: Lajtai Mészkő
Formáció (meszes homokkő, mészhomok): felső-badeni;
(MIHÁLY 1985; KROH 2005).

Psammechinus sp. indet.
1. tábla, 1. ábra

v. 1984 Arbacina monilis (DESMAR.) — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Arbacina monilis (DESMAREST, 1858) — MIHÁLY, p. 238,

pl. 1, Figures 1–2.

Vizsgált anyag: Ech. 417, 418 (összesen 3 db) Örs vezér
tér.

Méretek: H: 14–18,5 mm; Sz: 14–18,5 mm; M: 9–9,5
mm

Leírás: kisméretű reguláris tengeri sün. A tüskedudorok
morfológiája megegyezik a fenn említett Psammechinus
dubius-éval. Az aboralis oldal mészhomokkal kitöltött, így
a szájadék nem látható. Az oralis oldal egyáltalán nem
látszódik, így sem az apicalis régió, sem a gonoporák nem
tanulmányozhatók.

Megjegyzés: Mindegyik lelet továbbnövéses kalcit-
réteggel bevontan fordul elő. A rossz megőrződés miatt a
faji szinten történő elkülönítésre lehetőséget adó alaki
bélyegek nem tanulmányozhatók, emiatt csak a genus szintű
besorolás lehetséges. A tüskeszemölcsök morfológiájából
adódóan a Psammechinus nemzetségbe sorolható, mert az
Arbacina genusnál a szekunder tüskedudorok egyveretűek,
nem ennyire különülnek el a primer tüskedudoroktól. A
másodlagos tüskeszemölcsök közel szabályos sorban köve-

POLONKAI B. et al.114



tik egymást, ami a Psammechinus nemzetségre jellemző.
Előfordulás: Budapest Örs vezér tér: Lajtai Mészkő

Formáció (meszes homok): felső-badeni.
Infraclassis: Irregularia LATREILLE, 1825
Superordo: Neognathostomata SMITH, 1981
Ordo: Clypeasteroidea AGASSIZ, 1873
Subordo: Clypeasterina AGASSIZ, 1872
Familia: Clypeasteridae AGASSIZ, 1835
Genus: Clypeaster LAMARCK, 1801

Clypeaster campanulatus (SCHLOTHEIM, 1820) 
forma partschii MICHELIN, 1861

1. tábla, 3–5. ábra
1861 Clypeaster Partschii, MICHELIN — MICHELIN, p. 127–128, pl.
17. Figure 3, pl. 30, Figures a–f.
1867 Clyp. Partschi MICH. — STACHE, p. 143.
1868 Clypeaster Partschi MICH. — KARRER, p. 570.
1869 Clypeaster Partschi MICHEL. — FUCHS, p. 194.
1869 Clyp. Partschi MICHELIN — LAUBE, p. 183.
1870 Clypeaster Partschi MICH. — LAUBE, p. 314.
1871 Clypeaster Partschi MICHELIN — LAUBE, p. 64.
v. 1906 Clypeaster Partschi, MICHELIN. — VADÁSZ, p. 331.
v. 1914 Clypeaster sardiniensis COTTEAU — VADÁSZ, p. 51, text-
Figures 29–30.
v. 1914 Clypeaster coronalis LAMBERT — VADÁSZ, p. 57, text-
Figure 35.
v. 1969 Clypeaster cf. acuminatus DESOR — MIHÁLY, p. 256.
v. 1969 Clypeaster coronalis LAMBERT — MIHÁLY, p. 256.
v. 1969 Clypeaster sardiniensis COTTEAU — MIHÁLY, p. 256.
v. 1984 Clypeaster cf. acuminatus — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Clypeaster coronalis LAMB. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Clypeaster sardiniensis COTT. — KÓKAY et al., p. 288.
2005 Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861
KROH, p. 55-57, pl. 23. Figures 1–2, pl. 26, Figures 1a–c. v. MFGI
coll: Ech. 72, 73, 91, 92, 1757, 1759.

Vizsgált anyag: Ech. 71, 72, 73, 74, 91, 92, 1757, 1759.
(összesen 10 db) Kerepesi út (8 db), Budafok-Tétény (2 db).

Méretek: H: 115–125 mm; Sz: 94,5–111,5 mm; M:
37,5–46,5 mm

Leírás: A leírásban szereplő példány (Ech. 72) korong
alakú, a mellső és hátulsó páros szirmoknál kismértékben
ívesen kiékelődő körvonallal. Az apicalis rendszer jelleg-
zetes ötszöges elhelyezkedésű, melyet az interambulacralis
lemezsoroknál gonoporák szegélyeznek (számuk 5). Az
ambulacralis szirmok az apicalis rendszertől indulva ívesen
egyre távolodnak a petalodium főtengelyétől, a peremtől
mintegy 1–1,5 cm-re érnek véget. Az anizopórák kismére-
tűek, közel párhuzamosan futnak, néhány milliméterre a
szirmoktól, mérettartók. Az oralis oldalon a szájbarázdák
közel a peremnél kezdődnek, fokozatosan, majd egyre
erősebben bemélyedők, a peremnél hirtelen érnek véget. A
peristoma szintén ötszög alakú (H=14, Sz=19 mm), az
infundibulum mélységét a peristomát részben kitöltő ce-
mentált üledék miatt nem lehetett lemérni. A periproct kör
alakú (átmérő= 6 mm), peremi helyzetű. A körvonal a peri-
proctnál a körvonal enyhe ívben, de határozott beöblösödést
mutat.

Megjegyzés: a Clypeaster sardiniensis COTTEAU 1895,
valamint a Clypeaster coronalis LAMBERT 1913 leírásai

megegyeznek a Clypeaster campanulatus forma partschii
MICHELIN, 1861 által közölt leírással, ezért a két később leírt
forma a C. campanulatus f. partschii junior szinonimája.

A MIHÁLY (1969) által közölt egyetlen Clypeaster cf.
acuminatus DESOR 1847 példányról (Ech. 71) morfológiai
leírás nem készült, sem ábrázolás. A példány újravizsgálata
és morfológiai értékelése alapján nincs lényegi eltérés a
vizsgált egyed értékelhető morfológiai tulajdonságai és a C.
campanulatus f. partschii leírása között.

Előfordulás: a badeni Paratethysben széles körben el-
terjedt: Alsótold, Biatorbágy, Budapest: Kerepesi út, Let-
kés, Kemence, Nagypall: Lajtai Mészkő Formáció (tömör,
cementált, molluscás mészkő, meszes homok, mészhomok-
kő): alsó-felső–badeni; Ausztria: (mészkő–mészhomokkő):
alsó-felső–badeni; Románia: felső-badeni (VADÁSZ 1914,
MIHÁLY 1969, KROH 2005).

Clypeaster sp.

Vizsgált anyag: Ech. 75, 1780, M.61.5639, M.69.232,
M.69.233 (összesen 13 db) Kerepesi út (11 db), Budafok-
Tétény (2 db).

Méretek: H: 64–132 mm; Sz: 69,5–112 mm; M: 14,5–32
mm 

Megjegyzés: A példányok töredékesek és/vagy rossz
megőrződésűek, így csak genus szinten határozhatók.

Előfordulás: Budapest, Kerepesi út, Budafok-Tétény:
Lajtai Mészkő Formáció (mészhomokkő): felső-badeni.

Subordo: Scutellina HAECKEL, 1896
Familia: Scutellidae GRAY, 1825 
Genus: Parascutella DURHAM, 1953

Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829)
2. tábla, 1. ábra

1829 Scutella gibercula — DE SERRES, p. 156.
1835 Sc. gibberula (sic.) M. de S. — AGASSIZ, p. 186.
1837 S. gibercula. M. DE SERRES — DES MOULINS, p. 80.
1841 Scutella gibbercula (sic.) DE MARCEL DE SERRES — AGASSIZ,

p. 86.
1869 Scutella Faujasii — FUCHS, p. 194.
1869 Scutella Vindobonensis LAUBE sp. ined. — FUCHS, p. 194.
1869 Scutella vindobonensis LAUBE. — LAUBE, p. 183, pl. 17,

Figure 1.
1871 Scutella Vindobonensis LAUBE. — LAUBE, p. 62, pl. 17, Figure

1.
v. 1877 Scutella vindobonensis LAUBE — LÓCZY, p. 43. 
v. 1887 Scutella pygmea nov. sp. — KOCH, p. 262–263, Figures

1a–c.
v. 1906 Scutella vindobonense LBE. — VADÁSZ, p. 261.
v. 1914 Scutellina hungarica nov. sp. — VADÁSZ, p. 30, pl. 4,

Figures 4–2.
v. 1914 Scutella vindobonensis LBE. — VADÁSZ, p. 32–34, Figures

12–13.
v. 1914 Scutella pygmea KOCH — VADÁSZ, p. 38, pl. 3, Figures

10–11.
v. 1953 Scutella vindobonensis LAUBE, 1871 — SZÖRÉNYI, pl. 1,

Figures 4 a–b.
1962 Scutella vindobonensis — SCHAFFER, pl.19, Figure 3.
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v. 1969 Scutellina hungarica VADÁSZ — MIHÁLY, p. 255–256, pl. 2,
Figures 2–3.

v. 1969 Scutellina szoerenyiae nov. sp. — MIHÁLY, p. 255, pl. 2,
Figure 1.

v. 1969 Scutella vindobonensis LAUBE — MIHÁLY, p. 254.
v. 1984 Scutella vindobonensis LAUBE — KÓKAY et al., p. 288, 290.
v. 1984 Scutella pygmea — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Scutella („Scutellina”) hungarica (VADÁSZ) — KÓKAY et

al., p. 288.
v. 1984 Scutella n. sp. 1. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Scutella n. sp. 2. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Scutella hungarica (VADÁSZ, 1914) nov. comb. — MIHÁLY,

p. 239–240, pl. I., Figures 6–10.
v. 1985 Scutella muelleri n. sp. — MIHÁLY, p. 241, pl. 3, Figures

5–6, pl. 4, Figure 1.
v. 1985 Scutella pygmea KOCH, 1887 — MIHÁLY, p. 240, pl. 3,

Figures 1–4.
v. 1985 Scutella romani n. sp. — MIHÁLY, p. 240, pl. 2, Figures 4–6.
v. 1985 Scutella vindobonensis LAUBE, 1871 — MIHÁLY, p.

241–242.
v. 1989 Scutella vindobonensis altus n. ssp. — MIHÁLY, p.

237–238, 239–240; pl. 1, Figures 1–2; pl. 2, Figure 1.
2005 Parascutella gibbercula (DE SERRES, 1829) — KROH, p. 85,

Figures 36, 37; pl. 39, Figures 1a–b; pl. 40, Figures 1–2; pl.
41, Figures 1–3; pl. 42, Figures 1a–c. v: MFGI, MTM coll.

2010 Parascutella gibbercula (DE SERRES, 1829) — KROH, p. 297.

Vizsgált anyag: Ech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 98, 343, 344, 348, 349, 350, 351,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 371, 372, 373, 374, 376, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 397, 398, 399, 400, 401, 410, 415, 1769, 1770, 1771,
1773, 1776, 1777, 1785, 1788, 1803, 1804, 1807, 1817, 1822,
1823, 1825, 2004; M.60.5947, M.60.6078, M.60.5947,
M.60.5971, M.61.5693, M.61.6220, M.66.34 (összesen 236
db) Gyakorló utca (79 db), Örs vezér tér (56 db), Kerepesi út
(69 db), rákosi delta (6 db), Budafok-Tétény (25 db).

Méretek: H: 5–114 mm; Sz: 5,5–121 mm; M: 1–23 mm
Leírás: a jellemzés az Ech. 363-as leltári számú példá-

nya alapján történik: a test lapos, korong alakú, az apexnél
példányonként változatos alakú, alapvetően kúpszerű kidu-
dorodást mutat. Kissé kerekített peremű, az alsó részen
enyhén beöblösödik. Az aboralis felszínen az anizopórákkal
határolt ambulacralis szirmok vékonyak, két végüknél kis
mértékben elkeskenyedők. Az oralis oldal jól vizsgálható:
lapos, a szájnyílás központi helyzetű, kerek, a testmérethez
képest nagyméretű. A periproct szintén kerekded, a száj-
nyílásnál rendre 1,5–2-szer kisebb a váz hátsó végén peremi
helyzetben van. A peristoma peremi részénél kismértékű
beöblösödés észlelhető.

Megjegyzés: valamennyi a példány körvonala jórészt
megegyezik. Az egyes példányok közötti fő eltérés az apex és
az ambulacralis szirmok domborodásának mértékében van.

A Scutella és a Parascutella genusok közötti alapvető
különbség a periproct helyzetéből adódik (DURHAM 1953): a
Parascutella nemzetség esetében peremi, vagy ahhoz közeli

helyzetű, a Scutella nemzetségnél pedig a posterior perem
és a peristoma között hozzávetőlegesen félúton vagy a peri-
stomához közelebb található. A vizsgált példányok túl-
nyomó részében a periproct tanulmányozható volt, amelyek
peremi vagy ahhoz közeli helyzetűek, így a Parascutella
nemzetségbe sorolandók. 

A Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829) és a Para-
scutella vindobonensis (LAUBE, 1871) közötti elkülönítés fő
alapja a méret volt. A kis és nagyméretű példányok közötti
különbségek az alábbiak: 

— kis méretű példányokon a corona apicalis kúposodása
jóval kisebb arányú, mint a nagy méretű egyedeken;

— a petalodium a juvenilis formákon a váz feléig ér el,
míg a kifejlett példányoknál a váz háromegyedéig, illetve
közel a peremig;

— a periproct beöblösödése a kis méretű formáknál U
alakú, míg a kifejlett példányoknál V alakú;

— a periproct vázpereme a juvenilis egyedeknél konvex,
míg a kifejlett példányoknál konkáv;

— a juvenilis és ivarérett példány közötti diagnosztikus
különbség a kifejlett egyednél a gonopora megléte, ellen-
kező esetben annak hiánya.

Mivel ezek nem faji diagnosztikus bélyegek, a két forma
között fajszintű elkülönülés nincsen, ezért a P. vindobo-
nensis a P. gibercula junior szinonimája.

A Scutella vindobonensis altus n. ssp. MIHÁLY által
(1989) közölt alfaj esetében sincs faji szintű különbség a P.
gibercula-hoz képest.

A korábban külön fajként leírt Scutella szoerenyiae
MIHÁLY, 1969 diagnosztikus bélyegeiben nem mutat különb-
séget a P. gibercula leírásához képest.

A legnagyobb egyedszámú (64 példány), korábban a
Scutella hungarica morfocsoportba sorolt formáknál
(Scutella hungarica (VADÁSZ, 1914), S. pygmea KOCH, 1887,
S. romani MIHÁLY, 1985 és S. muelleri MIHÁLY, 1985)
lehetőség volt 7 karakter (5–7. ábra) variabilitásának vizsgá-
latára. A hosszúság és szélesség aránya szignifikánsan nem
változik (8. ábra). Vizsgálataink is megerősítették KROH

(2005, 2010) véleményét, miszerint a fentebb említett fajok
P. gibercula juvenilis példányának tekinthetők, azaz a P.
gibercula junior szinonimái.

POLONKAI B. et al.116

8. ábra. A hosszúság és a szélesség aránya a korábban külön fajként
leírt Scutella példányoknál
Figure 8. Length/width ratios of taxa which formerly described as
Scutella and taxonomically separated specimens 



Diszkusszió: a forma első leírása — bár a latin nyelvtan
szabályai szerint helytelenül — S. gibercula, a nevezéktani
szabályok szerint annak első említése az irányadó. 

Előfordulás: a Paratethys badeni képződményeiben
általánosan elterjedt: Kemence, Biatorbágy, Egyházbér,
Érd, Fazekasboda, Harka, Himesháza, Hird, Hosszúhetény,
Mátraverebély, Sámsonháza, Sopron, Szatina, Zebegény,
Budapest: Budafok-Tétény, Örs vezér tér, Gyakorló utca,
Kerepesi út, rákosi delta: Lajtai Mészkő Formáció (laza
mészhomokkő): alsó-felső–badeni; Ausztria, Szlovákia,
Lengyelország, Franciaország, Ukrajna, Szerbia, Románia:
(mészkő, mészhomokkő): badeni (KOCH 1887; VADÁSZ

1914; MIHÁLY 1969, 1985, 1989; KROH 2005).

Scutellidae sp. indet.
2. tábla, 5. ábra

v. 1984 Clypeaster sp. — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Clypeaster sp. indet. — MIHÁLY, p. 238.

Vizsgált anyag: Ech. 99, 369, 416, 1768, 1802,
M.60.5971, M.60.6088, M.66.66, M.61.5640 (összesen 11
db) Örs vezér tér (1 db), Gyakorló utca (1 db), Kerepesi út (1
db), rákosi delta (3 db), Budafok-Tétény (5 db).

Méretek: H: 79–112 mm; Sz: 78–116,5 mm; M: 15–22,5
mm 

Leírás: a jellemzés az Ech. 416-os leltári számú példány
alapján készült. A rosszul megőrződött példány félbetört, az
oralis oldal erősen cementált, részben befoglaló kőzetbe ágya-
zott, néhány Pectenidae kagyló is helyet foglal rajta. Az ab-
oralis oldal jobban látható, a szirmok enyhén bemélyedőek,
leginkább a frontális (A-III) látszódik. Az anizopórák közel
egyenesek.

Megjegyzés: a vizsgált példány töredékes volta és az
aboralis oldal tanulmányozhatatlansága miatt a családnál
pontosabb meghatározás nem egyértelmű. A korábban Clype-
asterként történő leírások az ambulacralis szirmok jellegei
alapján nem helytállóak: a Clypeastereknél a szirmok beöblö-
södése markánsabb, körvonalaik szélesek, valamint a likacs-
párok a testmérethez képest vastagabbak a Scutellidae család
képviselőihez képest, de ennél a példánynál egyik ilyen tulaj-
donság sem jelentkezik. Mindezeket alátámasztják a mérések
(9. ábra), melyek azt mutatják, hogy a hosszúság és a magas-

ság arányában a térségben előforduló vizsgált Clypeasterek
és a Parascutella giberculak elkülönülnek, de mivel a
periproct nem őrződött meg, ezért a Parascutella genusba
egyértelműen nem sorolható be, vagy a Scutella vagy a Pa-
rascutella nembe tartozik, így csak család szinten határoz-
ható.

A többi példány esetében ugyancsak a rossz megtartási
állapot (mállott, erősen rácementált vagy töredékes váz-
felület) miatt nem lehetett tanulmányozni a két genus közötti
elkülönítő bélyegeket.

Előfordulás: Budapest: Örs vezér tér, Gyakorló utca,
Kerepesi út, rákosi delta, Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő
Formáció (meszes homok): felső-badeni.

Familia: Astriclypeidae STEFANINI, 1911
Genus: Amphiope AGASSIZ, 1840

Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837)
3. tábla, 1. ábra

1837 S. bioculata. Nob. — DES MOULINS, p. 72.
1847 [Lobophora (Amphiope)] bioculata AGASS. — AGASSIZ &

DESOR, p. 136.
1847 [Lobophora (Amphiope)] elliptica DESOR — AGASSIZ &

DESOR, p. 136.
1858 Amphiope bioculata AGASS. — DESOR, p. 236.
1858 [Amphiope] elliptica DESOR — DESOR, p. 236.
1869 Amphiope perspicillata AG. — LAUBE, p. 182. 
1869 Amphiope elliptica DESOR. — LAUBE, p. 182.
1870 Amphiope perspicillata AG. — LAUBE, p. 314.
1870 Amphiope elliptica AG. — LAUBE, p. 314.
1871 Amphiope perspicillata AGASSIZ — LAUBE, p. 61.
1871 Amphiope elliptica DESOR. — LAUBE, p. 61–62, pl. 16 Figure 5.
v. 1914 Amphiope bioculata DESMOUL. sp. — VADÁSZ, p. 159–160.

text-Figure 122.
v. 1984 Amphiope bioculata DESMAR. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Amphiope bioculata (DESMOULINS, 1837) — MIHÁLY, p.

242.
2001 Amphiope gr. bioculata — NÉRAUDEAU et al., p. 52, pl. 1.
2005 Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837) — KROH, p.

97–101, Figures 42a–b; pl. 46, Figures 5a–b; pl. 47, Figures 1
a–b; pl. 48, Figures 1–3. v: MFGI coll.

Vizsgált anyag: Ech. 312 (összesen 1 db) Budafok-
Tétény.

Méretek: H: 77 mm; Sz: 79,5 mm; M: 14,5 mm
Leírás: majdnem kör alakú, közepesen lapított forma. A

vázat áttörő két lunula a perem és a petalodium között a
posterior helyzetben foglal helyet, ovális alakú, egymáshoz
képest szimmetrikusan, az ambulacralis táblasor folyta-
tásában vannak (méreteik: H: 8,5 mm, Sz: 7,5–8,5 mm).
Közöttük a peremtől 3 mm-re található a periproct, amely
kisméretű, kerekded (átmérő: 1,5 mm). Az ambulacralis
szirmok enyhén domborúak, rövidek, vaskosak, lekerekí-
tettek. A frontális szirom (A-III) a leghosszabb, ezt követi az
elülső szirmompár, a legrövidebbek a hátulsó szirmok. Az
anizopórák kifelé nőnek. Az apicalis mező közelítőleg a vár
közepén helyezkedik el. A gonoporák száma 4, az ocellaris
pórusok a triviumnál látszódnak, közel egy sorban vannak.
Az oralis oldal enyhén homorú. A szájbarázdák jól elkü-
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9. ábra. A vizsgált területen előforduló, a kérdéses taxon méreteivel
hasonló Parascutella egyedek és Clypeaster egyedek hosszúság/
magasság aránya
Figure 9. Height/width ratios of Parascutella and Clypeaster species
which represent similar size of the problematic specimen



lönülnek, a peristoma után erősen bemélyednek, de a váz
peremét nem érik el. Az oralis oldalon interambulacralisan
ovális mélyedés található a peristomatól mintegy 1 cm-en
keresztül. Ennek elvégződésétől ambulacralisan egy másik
mélyedés kezdődik a perem felé szélesedve. A váz posterior
pereme lenyesett, beöblösödés, ívelt alak nincs.

Előfordulás: a Paratethys badeni képződményeinek
ritka formája: Ausztria: (mészhomokkő): kárpáti–badeni;
Budapest: Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő Formáció
(mészhomokkő), felső-badeni (VADÁSZ 1914, KROH 2005).

Amphiope sp. indet.
3. tábla, 2. ábra

v. 1984 Amphiope ludovici LAMB. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Amphiope ludovici LAMBERT, 1915 — MIHÁLY, p. 242–243,

pl. IV, Figures 7–8.
v. 1984 Echinoidea n. gen. és n. sp. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Kieria semseyana n. sp. — MIHÁLY, p. 243, pl. IV, Figures

2–6.

Vizsgált anyag: Ech 352, 355, 356, 357 (4 db.) Gyakorló
utca.

Méretek: H: 13–38,5 mm; Sz: 14–40 mm; M: 1,5–3,5
mm

Leírás: a jellemzés az Ech. 352 sz. lelet alapján készült:
a körvonal kerekded, a váz hátsó része félkör alakban
legömbölyített. A perem vékony, éles. Az aboralis oldal
lapos, rajta a peristoma (átmérő: 2 mm) kör alakú,
közelítőleg központi helyzetben van. A vázat áttörő két
lunula kör alakú, közel, szimmetrikus helyzetben vannak
(méreteik: H: 3,5 mm, Sz: 3,25–3,5 mm), közöttük a
peremtől 2 mm-re van a periproct, mely igen kisméretű
(0,75 mm), kerek. A váz szélessége előre haladva csökken.
Az aboralis felszínen a petalodium és az apicalis rendszer a
befoglaló kőzetbe ágyazottság miatt nem tanulmányozható.

Megjegyzés: LAMBERT (1912) leírásában ábrázolt
Amphiope ludovici közel kerek lunulájához hasonlít jobban
(pl. XVI, Figures 14, 16). KROH (2005) szerint az A. ludovici
és A. bioculata fajok leírása és ábrázolása megegyezik ezért
nómenklatúra prioritásoknak megfelelően a formát A.
bioculata (DES MOULINS, 1837) fajnak kell nevezni. A két
forma közötti morfológiai különbség, hogy míg az A.
bioculata közel kör alakú, posterior része lecsapott, egyenes
körvonalú, addig az A. ludovici posterior irányban növő
szélességű, valamint ívelt. Az A. ludovici oralis oldala tel-
jesen sima, nem található az A. bioculatara jellemző
bemélyedés sem az interambulacralis, sem az ambulacralis
zónában. Azonban ezek önmagában nem használhatók faj-
szintű elkülönítésre. Mivel az aboralis oldal nem tanulmá-
nyozható, ezért a biztos fajhatározás önmagában kétséges,
így csak genus szinten írható le.

A Kieria semseyana MIHÁLY, 1985 (holotypus: Ech.
355) szerint a beöblösödés a szirmoknak megfelelően „U”
alakú, azonban a viszonyítást adó szirmok csak az egyik
példánynál (Ech. 356), látszódnak, ám ennek biztos eldön-
tésére itt sem alkalmas a megtartás. Maga a forma kismé-
retű, posterior részén két szimmetrikus beöblösödéssel. A
két oldalsó nagyobb beöblösödés között a sarkok lekere-

kítettek, a peremrész ívszerű domborúságot mutat. Lunula
egyik példányon sem látható. KROH (2005, 2010) többször
említette, hogy a faj az Amphiope bioculata (DES MOULINS,
1837) juvenilis alakja a körvonal hasonlósága alapján. A
Kieria semseyana és az A. bioculata között a különbség: 

— az A. bioculata esetében a kör alakú végbélnyílás a
peremtől néhány mm-rel beljebb a szájadék felé található, míg
a K. semseyananál legyező alakú és teljesen peremi helyzetű;

— a K. semseyana esetében a lunulák hiányoznak, míg
az A. bioculatanál a periproct környéki ívszerű domborulat
nem található meg, így az eltérő körvonalakból adódó;

Mindezek azonban nem elégségesek fajszintű elkülöní-
tésre (pl. KROH 2005). Így a Kieria semseyana MIHÁLY, 1985
az Amphiope nemzetségbe sorolható, mint juvenilis forma.
Fajszintű határozása a példányoknak nem volt lehetséges.

Előfordulás: Budapest, Gyakorló utca: Lajtai Mészkő
Formáció (laza mészhomokkő): felső-badeni.

Ordo: Cassiduloida CLAUS, 1880
Familia: Echinolampadidae GRAY, 1851
Genus: Echinolampas GRAY, 1825

Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816)
3. tábla, 4–5. ábra

1816 Clypeaster hemisphaericus n. sp. — LAMARCK, p. 293.
1835 E.[chinolampas] hemisphćricus AG. (Clypeaster hemisph.

LAM.) — AGASSIZ, p. 187.
1847 [Echinolampas] hemisphćricus AGASS. — AGASSIZ & DESOR,

p. 165.
1847 [Echinolampas] Linkii AGASS. — AGASSIZ & DESOR, p. 166.
1858 [Echinolampas] Linkii AGASS. — DESOR, p. 309.
1869 Echinolampas hemisphćricus LAMARCK (Clypeaster) — DES

MOULINS, p. 315.
1869 Echinolampas hemisphaericus Lam. var. Linki GOLDF. —

FUCHS, p. 194.
1869 Echinolampas hemisphaericus Lamarck sp. Varietas Linkii

GOLDFUSS. — LAUBE, p. 183.
1870 Echinolampas hemisphaericus var. Linki GOLDF. — LAUBE,

p. 314.
1871 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK. Varietas Linkii

GOLDFUSS. — LAUBE, p. 65, 66; pl. 18, Figure 3.
1871 Echinolampas hemisphaericus LMK. var. Linkii, GLDFS. —

LAUBE, pl. 18, Figure 2.
1877 Echinolampas hemisphaericus LAM. Varietas Linkii GOLDF.

— LÓCZY, p. 63.
v. 1906 Echinolampas hemisphaericus LAM. var. LINKII, GOLDFS.

— VADÁSZ, p. 254–255.
v. 1914 Echinolampas hemisphaericus LAM. sp. — VADÁSZ,

p.117–120, text-Figure 92.
1962 Echinolampas hemisphaericus — SCHAFFER, pl. 19, Figure 3.
v. 1969 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK — MIHÁLY, p.

256.
v. 1969 Echinolampas hemisphaericus var. depressa LAMBERT —

MIHÁLY, p. 256.
v. 1984 Echinolampas hemisphaericus LAMK. var. depressa LAMB.

— KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK, 1816 — MIHÁLY,

p. 244.
2001 Echinolampas hemisphaerica — NÉRAUDEAU et al., p. 52, pl. 1.
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2005 Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816) — KROH, p.
110–113, Figures 43.2, 44, 45; pl. 51, Figure 1–2. v: MFGI,
MTM coll.

Vizsgált anyag: Ech. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 88, 89, 90, 100, 364, 365, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1772, 1774, 1775, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784,
1787, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799, 1800, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812,
1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821; M.60.5745,
M.60.5758, M.60.5759, M.60.5771, M.60.5772, M.60.5916,
M.60.5919, M.60.6087, M.61.5641, M.61.5642, M.61.5643,
M.61.5652, M.61.5653 M.69.235 (összesen 113 db),
Gyakorló utca (4 db), Örs vezér tér (8 db), Kerepesi út (17
db), rákosi delta (1 db), Budafok-Tétény (79 db).

Méretek: H: 55,5–125 mm; Sz: 49–111 mm; M: 27–37
mm 

Megjegyzés: A példány jó egyezést mutat a LAMARCK

(1816) által leírt formákkal. Az Ech. 404-es példányon a
homlokszirom és a jobb oldali mellső szirom kidudorodó,
amely feltehetően patologikus elváltozás.

A MIHÁLY (1969) Echinolampas hemisphaericus LAMK.
var. depressa LAMBERT, taxonként elkülönített „három erő-
sen sérült példány”-t alacsony termetük és lekerekített kör-
vonaluk alapján. Az Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK,
1816) magasság/testhossz aránya 40–60% között mozog. A
három kérdéses példány bár leltári szám szerint nincs
megadva, de a megadott lelőhelyre szűkítve az elvégzett
mérések után beazonosíthatók voltak. Mindhárom példány
esetében az arány 41–44%, így a faj további példányainak
adataihoz képest érdemi eltérés nincsen. A körvonal nem
fajszintű elkülönítő bélyeg, ez a rossz megtartás miatt
egyébként sem értékelhető kellően. 

Előfordulás: Magyarországon és a Paratethysben igen
gyakori faj főként a felső-badeniből: Biatorbágy, Érd,
Kemence, Letkés: Lajtai Mészkő Formáció (mészhomok,
mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Ausztria, Románia:
(mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Budapest, Gyakorló
utca, Kerepesi út, Örs vezér tér, rákosi delta, Budafok-
Tétény: Lajtai Mészkő Formáció, (laza mészhomokkő):
felső-badeni (VADÁSZ 1914, MIHÁLY 1985, KROH 2005).

Superordo: Atelostomata VON ZITTEL, 1879
Ordo: Spatangoida AGASSIZ, 1840
Familia: Schizasteridae LAMBERT, 1905 
Genus: Schizaster AGASSIZ, 1836

Schizaster karreri LAUBE, 1869
4. tábla, 1. ábra

1869 Schiz. Karreri LAUBE. — LAUBE, p. 184.
1869 Schiz. Parkinsoni DEFR. — LAUBE, p. 183.
1869 Schizaster Karreri LAUBE sp. ined. — FUCHS, p. 194.
1869 Schizaster Parkinsoni DEFR. — FUCHS, p. 194.
1870 Schizaster Karreri LBE. — LAUBE, p. 314.
1870 Schizaster Parkinsoni DEFR. — LAUBE, p. 314.
1871 Schizaster Parkinsoni DEFRANCE sp. — LAUBE, p. 70.
1871 Schizaster Karreri LAUBE. — LAUBE, p. 70–71; pl. 16, Figure 6.

v. 1906 Schizaster Karreri LBE var. hungaricus, nov. var. —
VADÁSZ, p. 267–269, pl. 10, Figure 3 a–b.

v. 1906 Schizaster Lovisatoi COTTEAU var. rákosiensis nov. var. —
VADÁSZ, p. 267–269, pl. 10, Figure 4 a–b.

v. 1914 Schizaster rakosiensis VAD. — VADÁSZ, p. 127–128, text-
Figure 101–103; pl. 4, Figure 7.

v. 1914 Schizaster hungaricus VAD. — VADÁSZ, p. 128, text-Figure
104; pl. 4. Figure 8. 

v. 1953 Schizaster sardiniensis COTTEAU, 1895 — SZÖRÉNYI, pl. 42,
94, pl. 2. Figures 6, 6a.

v. 1984 Schizaster hungaricus VADÁSZ — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1984 Schizaster rákosiensis VADÁSZ — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Schizaster hungaricus VADÁSZ, 1906 — MIHÁLY, p. 244, pl.

5, Figures 1–2.
v. 1985 Schizaster rákosiensis VADÁSZ, 1906 — MIHÁLY, p. 244.
2005 Schizaster (S.) karreri LAUBE, 1869 — KROH, p. 148–153,

Figures 64–65; pl. 65, Figures 1–7. v: MÁFI, MTM coll.

Vizsgált anyag: Ech. 103, 104, 105, 106, 107,108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 139, 140, 141, 142, 422, 424,
M.60.247, M.60.5603, M.60.5972, M.60.5974 (összesen 33
db) Örs vezér tér (5 db), rákosi delta (28 db).

Méretek: H: 39–61 mm; Sz: 29–57 mm; M: 27–37 mm
Leírás: A leírás az Ech. 422 példány alapján: kerek

körvonalú, hátrafelé kissé összeszűkülő. Felső része
domború. Az apex posterior helyzetű, maga a váz előre lejtő.
A rácementált üledék miatt az petalodium frontális szirma
(A-III) egyáltalán nem, a bal oldali csak részben figyelhető
meg. Az anterior szirompár jobb oldali tagja (A-II) látható,
amely erősen bemélyedő, a hátulsó szirmokhoz képest mar-
káns hosszkülönbség figyelhető meg. A hátulsó szirompár
szintén bemélyedő. Az anizopórák leginkább a hátulsó
szirompáron láthatók, közel párhuzamosak. Az egész oralis
felszínt és a periproctot a befoglaló kőzet elfedi, így nem
tanulmányozható, ahogyan az apicalis rendszer sem.

Megjegyzés: A Schizaster rakosiensisnek és a S. hun-
garicusnak fajszintű elkülönítő bélyegük nincsen. Leírásuk
megegyezik LAUBE (1871) által közölt Schizaster karrerivel,
így a nevezéktani prioritások alapján a S. karreri junior
szinonimái.

Előfordulás: a mediterrán és a Paratethys térségében
ismert a badeniből: Ausztria: alsó-badeni, badeni; Biator-
bágy, Kemence, Kisinóc, Sóskút, Zebegény: Lajtai Mészkő
Formáció (laza mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Buda-
pest, Lajtai Mészkő Formáció: Örs vezér tér (mészho-
mokkő), rákosi delta (laza mészhomokkő): felső-badeni;
Olaszország, Spanyolország: (mészkő-mészhomokkő):
badeni (VADÁSZ 1906, 1914; MIHÁLY 1985; KROH 2005).

Schizaster sp. indet.

v. 1969 Schizaster sp. — MIHÁLY, p. 255–257.

Vizsgált anyag: Ech. 116, M.66.26 (összesen 21 db) Örs
vezér tér (18 db), Kerepesi út (3 db).

Leírás: Megegyezik a MIHÁLY által (1969) közöltetekkel.
Megjegyzés: MIHÁLY (1969) csak egy töredékes pél-

dányt említ, azonban két másik, cementáltan a befoglaló
kőzetbe ágyazott példány is van a gyűjteményben ugyan-
azon leltári számon. Egyik váz sem értékelhető fajszinten.
Ezen felül további Mihály által leltározott, de nem publikált
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Schizaster került elő az MFGI gyűjteményéből az Örs vezér
térről, de rossz megtartásuk, töredékes megőrződésük miatt
ezeknél a példányoknál sem lehetett fajszinten határozni.

Előfordulás: Budapest, Örs vezér tér, Kerepesi út:
Lajtai Mészkő Formáció (mészhomokkő): felső-badeni
(MIHÁLY, 1969).

Familia: Spatangidae GRAY, 1825 
Genus: Spatangus GRAY, 1825

Spatangus sp. indet.
4. tábla, 2. ábra

v. 1969 Prospatangus sp. — MIHÁLY, p. 257. 
v. 1984 Prospatangus sp. — KÓKAY et al., p. 288.
2005 Spatangus sp. indet. — KROH, p. 185. v: Ech. 70, 101, 102,

412, 413 M.66.26.

Vizsgált anyag: Ech. 70, 101, 102, 412, 413 M.66.26.
(összesen 6 db) Örs vezér tér (3 db), Kerepesi út (1 db),
rákosi delta (2 db).

Méretek: H: 37,5 mm; Sz: 29,5; M: 20,5 mm 
Leírás: A példány (Ech. 413) tojásdad alakú. A rossz

megtartás miatt a mérések nem voltak elvégezhetők. Az oralis
oldal nem látható (így a szubanális fasciolák sem) a ráce-
mentálódott befoglaló kőzet miatt, az aboralis oldalon a szir-
mok bemélyedőek, mintegy 8–9 mm hosszúak, a rácementá-
lódott kőzetanyag miatt a likacspárok nem tanulmányozhatók.
A fajszintű meghatározásra alkalmas apicalis rész és a peripe-
talis fasciolák nem láthatók, mert a váz egy része hiányzik.

Megjegyzés: két töredék (Ech. 412), egy nagyon hiányos
és két kb. 4/5 részben ép (Ech. 101, 413) valamint néhány
egyéb (pl. Ech. 102) töredék egyike sem elegendő a faj-
szintű meghatározáshoz. A korábbi magyar irodalmak szer-
zői is így jártak el, viszont nemzetségnévnek a Prospa-
tangust adták, amelyről azóta megállapították (pl. KROH

2005), hogy a Spatangus genus junior szinonimája.
Előfordulás: Budapest, Lajtai Mészkő Formáció: Örs

vezér tér: (tömör mészhomokkő), Kerepesi úti (laza mész-
homokkő): felső-badeni.

Familia: Loveniidae Lambert, 1905
Genus: Echinocardium GRAY, 1825

Echinocardium sp. indet.
4. tábla, 3. ábra

v. 1914 Echinocardium nov. sp. ind. — VADÁSZ, p. 141, text-Figures
117–118.

v. 1969 Echinocardium intermedium LÓCZY — MIHÁLY, p. 257, pl.
2. Figures 4–5.

v. 1984 Echinocardium cf. deikei DES. — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1984 Echinocardium n. sp. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Echinocardium intermedium LÓCZY, 1877 — MIHÁLY, p.

244–245, pl. 5, Figures 7–8.
v. 1985 Echinocardium cf. deikei DESOR, 1858 — MIHÁLY, p. 245,

pl. 5, Figure 6.
v. 1985 Echinocardium biaense n. sp. — MIHÁLY, p. 245, pl. V,

Figures 3–5.
Vizsgált anyag: Ech. 69, 129, 367, 426, 427, 428,

M.61.5625, (összesen 11 db) Gyakorló utca (4 db) Örs vezér
tér (3 db), Kerepesi út (1 db), rákosi delta (2 db).

Méretek: H: 25–32,5 mm; Sz: 20,5–29 mm; M:
11,5–20,5 mm 

Leírás: A váz hozzávetőlegesen szív alakú. Az egyik
példánynál (Ech. 426) csak az aboralis oldal ép, amely tüs-
kedudorokkal sűrűn borított. A peristoma nagy, megnyúlt
vese alakú. A másik példánynál (Ech. 367) az aboralis oldal
ép, de a rácementálódott mészhomok miatt nehezen tanul-
mányozható. Az apicalis rész enyhén ovális, közel központi
helyzetű, a hátsó részhez található közelebb. A faji szintű
elkülönítő bélyegek közül sem az ambulacralis szirmok,
sem a fasciolák nem vizsgálhatók. A periproct egyik fenn
említett példánynál sem látható.

Az Ech. 427 lelt. sz. példány zömök, szív alakú. Az oralis
oldal lapos, tüskeszemölcsökkel hálózott, a peristoma le van
törve, a periproct nem látható. Csak az aboralis felszín
tanulmányozható megfelelő mértékben, amely a posterior
irányban kiemelkedő. Az ambulacralis szirmok bemélyedők,
a frontális szirom keskeny, egyben a leghosszabb, a mellső és
hátsó páratlan szirmok szélesebbek és rövidebbek és kevésbé
épek a párosakhoz képest. A likacspárok, szintén bemélyedők,
összekötődnek, számuk 10–12. A váz oldalát szintén beborít-
ják a tüskeszemölcsök. A periproct sérült, kerek alakú.

Megjegyzés: A korábban Echinocardium cf. deikei
DESOR, 1858 (KÓKAY et al. 1984, MIHÁLY 1985) formaként
leírt egyedek töredékesek és/vagy mállottak. A faji szintű
határozó bélyegek nem látszódnak, mindössze genus szintű
besorolás lehetséges.

Ugyanez vonatkozik az Echinocardium intermedium
LÓCZY, 1877 fajra is.

Az Echinocardium biaense (MIHÁLY, 1985) példányain
a rossz megőrződés miatt mérést nem lehetett végezni.
Mivel a kellő számú morfológiai bélyeg nem vizsgálható,
így csak genus szinten sorolható be.

RADWAŃSKI & WYSOCKA (2001), valamint (KROH 2005)
az egyedeket az Echinocardium peroni COTTEAU, 1877 fajba
sorolják, azonban a tanulmányozható morfológiai bélyegek
alapján ez nem dönthető el.

Diszkusszió: a szinonimlistában lévő formák a tanul-
mányozható közös morfológiai bélyegek alapján valószí-
nűleg egy fajba tartoznak, azonban ennek kiléte kétséget
kizárólag nem dönthető el, így indokolt az Echinocardium
sp. indet megnevezés. 

Előfordulás: Budapest: Lajtai Mészkő Formáció: Örs
vezér tér (tömör mészkő), Gyakorló utca (mészhomokkő),
Kerepesi út (laza mészhomokkő), rákosi delta (mészho-
mokkő): felső-badeni.

Következtetések és összefoglalás

Jelen munka az MFGI Gyűjteményi Főosztályán talál-
ható 456 db és az MTM Gerinctelen- és Gerinces Paleon-
tológiai Gyűjteményében lévő 50 db felső-badeni korú,
túlnyomó részt echinoidea lelet mellett néhány crinoidea és
asteroidea vizsgálata történt meg. Néhány esetben a pél-
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dányok rossz megőrződése, mállott, töredékes megtartása
nehezítette mind a karakterek lemérését, mind a morfomet-
riai és taxonómiai értékelést. Több taxonnál statisztikai
módszereket is alkalmaztunk a pontos rendszertani besoro-
láshoz. A példányokról fotódokumentáció készült.

Munkánk eredményeként a korábban leírt 28 taxonból
23 sorolódott be másik taxonómiai egységbe. Az 1800-as
évektől az 1987-ig összegyűjtött 506 példányt számláló
Budapest badeni tüskésbőrű leletanyagából 1 taxon 11
példányát család szinten, 9 taxon 57 példányát genus és 7
taxon 438 példányát fajszinten lehetett meghatározni. A
revízió a fosszíliák több mint 90%-át (460 példányt) érintett.
A változtatásokat és annak okait az 1. táblázat mutatja
részletesen. Tizenhárom korábban leírt faj másik fajba,
további öt fajt más nemzetségbe soroltunk át. A részletes
morfológiai elemzés segítségével egy korábban család
szinten leírt formát genus szinten lehetett azonosítani. Sok
esetben a fosszíliák rossz megőrződése miatt számos
rendszertani bélyeg nem volt értékelhető, emiatt korában 7
külön fajként leírt taxont csak genus szinten, egy korábban

nemzetség szinten meghatározott példányt csak család
szinten leírni lehetett besorolni.

Az általunk vizsgált felső-badeni lelőhelyeken a revízió
után a fajok közül az Echinolampas hemisphaerica
(LAMARCK) eddig ugyancsak a felső-badeniből került elő; az
Eucidaris zeamays (SISMONDA), a Clypeaster campanulatus
(SCHLOTHEIM) forma partschii MICHELIN, a Parascutella
gibercula (DE SERRES) és a Schizaster karreri LAUBE pedig
az egész badeniből ismert. Ennél szélesebb rétegtani elter-
jedésű a Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ) (eggen-
burgi–felső-badeni) és az Amphiope bioculata (DES MOULINS)
(kárpáti–badeni). A fajok többsége Paratethys előfordulású,
ez alól kivételt képez a a Psammechinus dubius dubius
(AGASSIZ), a Parascutella gibercula (DE SERRES) és a
Schizaster karreri LAUBE, és amelyek a Mediterráneumban
is megjelennek.

Az eredményeink igazolják a gyűjteményi anyagok
újrafeldolgozásának értékességét, mind taxonómiai, mind
ősföldrajzi, mind biosztratigráfiai szempontból.
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1. táblázat. Egyes taxonok elnevezése a korábbi határozásokhoz képest (mb = morfológiai bélyegek; mp = mért paraméterek; tx = jelenlegi
rendszertan alapján; np = nevezéktani prioritások alapján; ng = névadási szabályok alapján)
Table 1. New names/classification of taxa formerly determined by other authors/collectors/ based on morphological characteristics (mc =
morphological characteristics; mp = measured parameters; tx = current taxonomy; np =nomenclature priority ng = name giving rules)
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I. tábla — Plate I

1. Psammechinus sp. indet. — Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/ groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 418)
2. Psammechinus dubius dubius AGASSIZ, 1840 — Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 421)
3. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 071)
4. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 072)
5. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 074)
Méretarány/scale: 1 cm

II. tábla — Plate II

1. Parascutella gibercula, (DE SERRES, 1829) — juvenilis forma/ juvenile form – oral side, Gyakorló utcai csatornázás/ canalization of
Gyakorló utca (Ech. 351)

2, 3, 4. Parascutella gibercula, (DE SERRES, 1829) — kifejlett forma/mature form: 2. oralis oldal/oral side, 3. aboralis oldal/aboral side, 4.
oldalsó nézet/side view: Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 391)

5. Sctuellidae sp. — aboralis oldal, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 416)

Méretarány/scale: 1 cm

III. tábla — Plate III

1. Amphiope bioculata, (DES MOULINS, 1837) — oralis oldal/oral side, Budafok-Tétény térség/district of Budafok-Tétény (Ech. 312)
2. Amphiope sp. indet. — aboralis oldal, Gyakorló utcai csatornázás/canalization of Gyakorló utca (Ech. 352)
3. Amphiope sp. indet. — oralis oldal/oral side, Gyakorló utcai csatornázás/canalization of Gyakorló utca (Ech. 355)
4, 5. Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816) — 4. oralis oldal/oral side, 5. aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház

alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 406)

Méretarány/scale: 1 cm

IV. tábla — Plate IV

1. Schizaster karreri LAUBE, 1869 — aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs
vezér tér (Ech. 422)

2. Spatangus sp. indet. — aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech.
412) 

3. Echinocardium sp. indet. — oralis oldal/oral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér
(Ech. 426)

4. Echinocardium biaense sp. indet. aboralis oldal, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér
(Ech. 427)

Méretarány/scale: 1 cm
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Táblamagyarázó — Plate explanation
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I. tábla — Plate I
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II. tábla — Plate II
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III. tábla — Plate III
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IV. tábla — Plate IV
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