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A CLAVULÍNA SZABÓI RÉTEGEK FAUNÁJA.
H A N T K E  N M I K S Á T Ó L .

A közép-magyarországi, a Kárpátokat az Alpokkal összekötő hegy- 
lánczolatban, t. i. a Bükk, Mátra, Cserhát, buda-pilisi, Gerecse, valamint 
a Vértes- és Bakony hegységek területén előforduló harmadkon képződmé
nyek között kiváló helyet foglal el az általam C l a v u l i n a  S z a b ó i  
r é t e g e k n e k  nevezett réteg-csoport, mely sajátlagos, igen élesen kinyo
mott palaeontologiai jelleggel bírván, határozottan különbözik az alatta 
fekvő, tehát nálánál régibb, valamint az utána következő fiatalabb har
madkon képződményektől, s ennélfogva a harmadkori képződmény egy 
önálló osztályzatát képezi.

A C l a v u l i n a  S z a b ó i - r é t e g e k  faunája igen gazdag, s kiválóan 
Foraminiferák, Bryozoák, Echinodermák és Puhányokból áll. Némely réte
gekben halmaradványok is nagyobb mennyiségben fordulnak elő. Kivéve 
a mikroskopi kicsinységít szerves testeket a többi nagyobb alakkal biró 
maradványok fenntartási állapota nagyobbrészt igen hiányos, és csak az 
1858 óta mindeddig folytatott gyűjtögetések által sikerült nekem azok
nak is egy meglehetősen teljes és ép példányokból álló gyűjteményét 
összeállítani: úgy hogy most már e képződmény ős faunájának jellegét 
helyesen megítélhetjük, mi által biztos alapot nyerünk ezen szerfelett érde
kes képződmény földtani helyzetének megállapítására.

Ezen mindeddig kevéssé ismert faunát a következőkben megismer
tetvén, legelőször a Foraminiferákat, mint a legalantabb fokú szervezettel 
biró állatokat ironi le s ezután sorban az állattani rendszer szerint az 
Echinodermák x), Bryozoák, Brachyopodák, Kagylók, Gasteropodák és Os- 
trakodák leírása fog következni.* 2)

*) E képződmény echinoideáinak leírását Pávay Elek szives volt magára vállalni, 
s az megjelent a m. kir. földt. intézet évkönyvének III, kötetében.

2) A halakat Ileckel irta le a bécsi cs. tud. Akadémia kiadványaiban. (Denkschr. 
der kais. Akad. d. Wissensch. I. Jahrgang.)
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2 A Clavulína Szabói-rétegek faunája

Mielőtt pedig a fauna leírásához fognék, szükségesnek tartom e kép
ződmény eddigelé ismert előfordulási helyeit, annak tagosulatát és telepü
lési viszonyait közelebbről megismertetni, hogy ez által a fauna leírásánál 
közlendő rövidebb jegyzetekre nézve a kellő tájékozás nyujtassék.

A Glavulina Szabói-rétegek elterjedése.
A Clavulina Szabói-rétegek elterjedése a közép-magyarországi hegy- 

lánczolatban igen tetemes. Annak ismert legvégső előfordulási helyei: 
nyugatnak P o r v a  Veszprémmegyében a Bakonyban, keletnek: Recsk,  
Hevesmegyében, a Mátrában. x)

E két végpont között találni a kérdéses réteg-csoportot még a követ
kező helyeken:

a) A Bakonyban. Veszprémmegyében.
1. Bakony-Кшш, e helység déli végén az Olaszfalura vezető úton.
2. Jásdon a Pereshegyen levő szőllők nyugati részén.
3. Szápáron a Jásdra vezető út mellett, a Sánczhegy nyugati olda

lán. Itt az esővíz által okozott árokban nehány ponton búvik ki a kép
ződmény.

4. Csernyén a Palotára vezető úttól jobbra eső vízmosások egyiké
ben, a hol régibb időben szénbánya volt. Itten a kérdéses rétegek az árok 
végén fordulnak elő.

5. Ugyanott a helység keleti végén északnak húzódó vízárokban.
6. Ugyanott a szápári községi erdő szélén levő kis kőbányában.

b) Fehérvármegyében.
7. Kis-Gyón pusztán az ottani kőbányában.

c) A Vértesben. Fehér megy ében.
8. Puszta-Nemem a régi kőszénbányánál.

d) Аж esztergomi barnaszén területen.
9. Baj ót hon a Domonkoshegy nyugati oldalán, a Bajnára vezető út 

mellett a patak partjain.
10. Ugyanott a Szarkásra vezető úton.
11. Nagysetpon az Orisápra vezető út vágányában.
12. Epölyön az epölyi malom mellett.
13. Sárisápon a falu északi végén, a Tokodra vezető út mellett.

b Valószínűleg ide tartozik a Kis-Győr és Diósgyőrött előforduló márga is, mely 
ottan közvetlenül fekszik a reezés nummulitok által jellemzett rétegcsoporton. Ez eset
ben a Clavulina Szabói-rétegek eddigelé ismert nyugati végpontja Diósgyőr volna.
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14. Ugyanott az annavölgyi téglavetőben.
15. Ugyanott a bányák és a helység közötti magaslaton.
16. Tokodon az ottani téglavetőben.
17. Ugyanott a Sashegy keleti oldalán. (Brunenféle akna.)
18. Ugyanott a Doroghra vezető út mellett levő kápolnánál.
19. Doroghon a ligeti furlyuknál.
20. Mogyoróson a régi szénbányákhoz vezető mély úton.
21. Nyerges-Újfalun a falu nyugati végén, a Sánczhegyen a Duna 

partján.
22. Szarkason az u. n. Óriás-tárnában.
23. Esztergomon az Őrhegy déli oldálán levő téglavetőben a dorogh- 

esabai völgyben.
24. Ugyanott a sz.-léleki völgyben levő téglavetőben.

e) Komárominegyébeii.
25. Piszkén a Nyerges-Újfalura vezető út vágányában, a lábatlani 

patak és a falu között.
A buda-pilisi hegység területén.

f) Pestmegyében.
26. Bogdányon.
27. Boros-Jenőn a vörösvári országút mellett levő téglavetőben, a 

„Szarvashoz“ czimzett fogadónál.
28. Ürömön az uradalmi kútban.
29. Ugyanott az úgynevezett községi réten levő patak partján.
30. Ugyanott.
31. Sz.-Ivánon a régi tárna melletti vízárokban.
32. Ugyanott a régi szénbánya-aknában.
33. Solmáron a hidegkúti patak partján a vízesésnél.
34. Ugyanott az Ó-Budára vezető gyalogúton, a Várhegy közelében.
35. Hidegkűton a Csúcsos és Hárshegy közti völgyeleten.
36. Ugyanott a Hárshegy északi oldalán.
37. Nagy-Kovácsiban egy régi, most elhagyott téglavetőben.
38. Ugyanott a bányászati épület udvarában levő kútban.
39. Ugyanott egy régi szénkutatási aknában.
40. Budakesziben a falu déli oldalán, a Makkos-Mária templomhoz 

vezető úton.
41. Ugyanott a Budára vezető úton.
42. Budaörsön a Farkashegyen.
43. Csik-Pusztán a csíki hegységhez tartozó legutolsó hegyektől 

nyugatnak eső földeken.
1*
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g) Budapest határában.
44. A szép Juhászné-hoz czimzett vendéglő mellett levő kútban.
45. Budakeszire vezető úton.
46. A fenntebb nevezett vendéglőtől a zugligetbe vezető úton.
47. л  Lászlovsky-íé\e majortól a ..Dis z n ó f e j tt-hez czimzett ven- 

déglőhez vezető úton.
48. A FáczánióJ a n a g y  S v á b h e g y r e  vezető úton.
49. A Normafa és a Jánoshegy közti magaslaton.
50. Svábhegyről Budára vezető úton.
51. A kis Svábhegy tetején.
52. A kis Svábhegy északi oldalán levő kőbányában.
53. A kis Svábhegy keleti oldalán levő mély úton, a Balássy-féle szel

lők mellett.
54. A krisztinavárosi Ördögárokban.
55. A Farkashegyre vezető úton.
56. A budai vasúti alagút északi torkolatánál.
57. A Gellérthegy délkeleti oldalán levő téglavetőben.
58. A Várhegyen az Albrechtféle úton levő gr. Lónyay-féle ház telkén.
59. A várhegyi alagút mindkét torkolatánál.
60. A lipotmezői tébolyda udvarában levő kútban.
61. A Rókushegy délnyugati lejtőjén levő vízmosásokban.
62. A Budáról a Rókushegyen át a Lipótmezőre vezető út melletti 

vizárokban.
63. A kis-czelli téglavetőben.
64. az  újlaki téglavetőben.
65. A szépvölyi téglavetőben.
66. A krisztinavárosi téglavetőben.
67. A szépvölgyi főárokban.
68. A szépvölgyi Ferenczárokban.
69. A szépvölgyi Zöldárokban.
70. A. vörösvári országúton, az u. n. Radel-vcndéglő közelében.

h) IVográdinegyébou.
71. Puszta-Lökősön az országút melletti kútban.
72. Kdecsenyen a Becskére vezető út melletti árokban.
73. Gádonyon az ottani téglavetőben.
75. Kis-Hártyánon a régi szénkutató akna mellett.

i) Hevesmegyében.
74. Kecskén.
Mindezen helyeken, kivéve Porvátl) Veszprémmegyében és Reesket 

Ú Porván Koch tanár, Eecsken Zsigmondy Vilmos találták az rétegeket.
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Hevesmegyében, én magam észleltem a színhelyen a kérdéses rétegeket 
és tanulmányoztam azoknak települési viszonyait valamint palaeontologiai 
jellegöket. Valamennyi helyen, a hol ez lehetséges volt, több rétegből 
vétetett a vizsgálatra szükséges anyag, s a hányszor a tanulmányok folya
mában valamely leihely ismétlő meglátogatása kívánatosnak mutatkozott, 
települési vagy palaeontologiai viszonyok felderítése tekintetéből, mind
annyiszor kirándultam ilyen helyre.

Ezen vizsgálatoknál kiváló figyelmet fordítottam az iszapolási ma
radékokra is, és 600-nál több iszapolási maradékot, mely a legkülönbö
zőbb rétegek anyagából állott, vizsgáltam meg. Ezen tanulmányok ered
ményei tehát megbízható észleleteken alapulnak s az azokból folyó követ
kezményeket olyanoknak kell tekintenünk, melyekkel szemben futólagos 
észleleteken alapuló okoskodások számba nem vehetők.

A Clavulina Szabói-rétegek fenntebb felsorolt előfordulási helyei között 
vannak némelyek, melyek leginkább nagyobb kövület tartalmuknál fogva 
kitűnnek, melyek tehát legbehatóbb tanulmányaimnak tárgyát képezték.

Ezek a következők:
Budán: az újlaki Kunewald-féle téglavető.
A gróf Lónyay-féle ház telke a várhegyi Albrecht-úton.
A kis Svábhegy keleti oldalán levő mély út, a Balássy-féle szőlő 

mellett.
Mogyoróson Esztergommegyében, a régibb szénbányákhoz vezető út.
Szánkáson Esztergommegyében az u. n. Óriás-Tárnánál levő bánya 

(Halde).
Piszkén Komárommegyében az országút vágánya a falu és a lábat- 

lani patak között.
Csermjén Veszprémmegyében a szápári községi erdő szélén levő 

kőbánya.

A Clavulina Szabói-rétegek petrographiai és stratigraphiai 
viszonyai és tagosulata.

А С1 a v u 1 i n a Szab  ó i-r é t e g e к kiválóan tályag, márga és már- 
gás mészkőből, alárendelten többé — kevésbé agyagos homokkőből állanak. 
Némely rétegben sok G-laukonitszemcse fordul elő, melyek nagyobbrészt a 
mikroskopi kicsinységű szerves testek héjainak kitölteléki anyagát képez
ték s ennélfogva sokszor ezeken is az illető szerves test alakja felismer
hető. Ilyen rétegeket találni Bajóthon, Csernyén, Bakony-Nánán, Por- 
ván stb.

E rétegcsoport márgáia és mészköve nagyobbrészt állati eredetű, 
a mennyiben annak alkotásában kiválólag szerves testek vesznek részt. A
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mészkőben, valamint a szilárd márgákban a szerves testnek felismerése nagy 
bajjal jár, s néha csak azoknak felületén, mely a légbeliek hatásának 
ki volt téve, észlelhetők. A földes márga és a tályag pedig roppant nagy 
mennyiségben tartalmaznak mikroskopi kicsinységű szerves maradványo
kat annyira, hogy az iszapolási maradékok nagyobb részében alig találni 
ásványi részecskéket, azoknak egész tömege csaknem kizárólag szerves 
testecskékből kivált Foraminiferákból állván. Minél homokosabbak a réte
gek, annál kevesebbé szerves maradványokat tartalmaznak azok; de ilyen 
kőzet iszapolási maradékában is mindig feltaláljuk az e rétegcsoport jel
lemző szerves testecskéinek valamelyikét.

A Clavulina Szabói-rétegesoport települési viszonyai a különböző 
helyeken igen eltérők egymástól. Nagyobbrészt e képződmény csak né
hány rétegét látjuk a természetes vagy mesterséges feltárásokban, mint 
vízmosásokban és téglavetőkben. Kevés helyen észlelhetjük annak fekvő 
rétegeit is.

Szt.-Ivánon, Pestmegyében az ottani régi kőszénbányákban közvetlenül 
fekszik az eocen képződmény legrégibb rétegcsoportján, t. i. az eocen édesvízi 
rétegeken.

Buda vidékén szoros összeköttetésben áll az О r b i t о i d mész к ő v e 1, 
mint ezt a kis-svábhegyi és a szépvölgyi kőbányákban láthatni, a hol az 
Orbitoidmész átmegy a Clavulina Szabói-rétegesoport alsó osztályzatát ké
pező budai márgába, melytől inkább petrographiailag, nem pedig palaeon 
tologilag különbözik.

Esztergom vidékén szoros összeköttetésben áll a N u m in üli t e s 
T c h i li a t c h e f f i r é t e g e k k é  1, mint ezt legjobban Mogyoróson a régi 
szénbányákhoz vezető úton észlelhetni, a hol az említett két képződmény 
semmi éles határ által nincsen elválasztva egymástól.

Piszkén az országút vágányában közvetlenül a N u m m u l i l e  s 
s t r i a t a  által jellemzett eocen rétegcsoportra támaszkodik, de attól egy 
tisztán kivehető vetődési hasad ék által van elválasztva.

Csernyén Yeszprémmegyében a régi szénbányában levő árokban a 
kérdéses rétegek a Nummul i t e s  L u c a s a n a  általjellegzett rétegcsopor
ton fekíisznek, de attól tisztán el vannak választva.

A C l a v u l i n a  S z a b ó i-rétegek fediijét pedig többnyire Lösz képezi.
Mint ezt már korábbi értekezéseimben több ízben előadtam, a kérdé

ses rétegcsoport két főosztályzatra oszlik, melyeknek felsője kivált tályag- 
ból, alsója túliiyomólag márgából áll. Ezek őslénytani tekintetben kivált 
az által különböznek egymástól, hogy az alsó osztályzatban helyenként N um- 
mu l i t o k ,  Or b i t o i d e á k ,  O p e r e u l i n á k .  H e t e r o s t  e g i n á k  és 
B r y o z o á k  nagyobb mennyiségben fordulnak elő, melyek a felső osztály
zatban ritkán vagy épen nem fordulnak elő.
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Buda vidékén a felső osztályzatot az u. n. kis-czelli tályag, az alsót 
az u. n. budai márga (Bryozoamárga) képviseli. г)

Hogy e két osztályzat palaeontologiai jellege külön-kíilön feltiintettes- 
sék, a következő értekezésben minden fajnál kijelöltetik annak előfordu
lása az egyik vagy a másik osztályzatban, vagy pedig mindkettőjükben.

A Giavulina Szabói-rétegek szerves maradványai.
Foraminiferák.

A Foraminiferák kétségenkivül a Clavulina tízabói-rétegcsoport leg
fontosabb szerves maradványai, tekintsük ezeket akár rétegjellegtani, akár 
kőzettani szempontból.

Rétegjellegtani tekintetben kiváló fontosságúak a Foraminiferák, mint
hogy a legtöbb esetben azok szolgáltatják a legbiztosabb segédeszközt 
annak meghatározására: vájjon tartozik-e valamelyik réteg a kérdéses 
rétegcsöportba vagy nem? Mint ezt már több ízben volt alkalmam meg
jegyezni, e tekintetben nem kell több, mint az illető márgának vagy tá- 
lyagnak egy darabját kiiszapoltatni és az iszapolási maradékot puszta szem
mel vagy közönséges üveggel megnézni. Ha a kiiszapolt kőzet a Clavu
lina Szabói-rétegcsoportba tartozik, bizonyára akadunk az iszapolási mara
dékban egy vagy több Foraminifera-fajra, melyek kizárólag a képződ
mény sajátjai, s melyek ennélfogva első tekintetre felismertetik velünk az 
ilyen márgának vagy tályagnak a kérdéses rétegcsoportba való tartozá
sát. E képződmény Foraminiferáinak ezen rétegjellegzési tulajdonságuk 
annál fontosabb, a mennyiben, mint már említettem, a kérdéses rétegek
ben nagyobb alakkal bíró szerves maradványok ritkábban s többnyire 
rósz fenntartási állapotban fordulnak elő, ezek tehát kevésbé alkalmasak 
e képződmény különböző helyeken fellépő rétegei együvétartozásának fel
ismerésére s földtani helyzetének megállapítására. Fúrásoknál pedig csak
is a Foraminiferák nyújtják az egyedüli biztos módot e képződménybe 
tartozó rétegek felismerésére.

Kőzettani tekintetben pedig kiváló fontossággal bírnak e rétegcso
port Foraminiferái, minthogy annak egyes rétegeinek összetételében töme
gesen részt vesznek, s ennélfogva kőzetalkotó szerepet játszanak. Ilyen 
rétegekből áll például a budai márga és a budai nummulit-mész nagy 
része.

A Clavulina Szabói-rétegcsoport Foraminiferái gyakorlati szempont
ból is legnagyobb mértékben kiérdemlik figyelmünket. Ugyanis Eszter-

]) Hogy a Hofmann Károly által Bryozoamárgának nevezett rétegek, melyeket a 
budai márgától elválaszt és külön képződménynek tart, csakis typicus budai márga, 
már kimutattam a „Budai márga“ czimű értekezésemben.
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gom vidékén, hol egy nagyobb mérvű szénbányászat létezik, ezek nyújt
ják a legbiztosabb vezérfonalat bizonyos bányászati munkálatok foganato
sításánál. E vidéken t. i. két nagyobb vastagsággal bíró tályagréteg-cso- 
port van kiképződve, melyeknek egyike a C l a v u l i n a  S z a b ó i ,  másika 
az annál sokkal régibb О p e r c u 1 i n a-rétegcsoport. Az első rétegcsoport 
igen távolra esik az esztergomi vidék eocen széntelepei felett, úgy hogy, 
ha szénkutatási munkálatok e képződményben foganatosíttatnak, igen ke
vés kilátás nyílik sikerdús eredményre, minthogy ilyen esetben csak igen 
nagy mélységben lehetne a netán előforduló széntelepeket elérni.

Az eocen széntelepektől nem nagy távolságban pedig azoknak fedit- 
jében az u. n. О p e r c ü l  i n a  tályag van kifejlődve, mely petrographiai- 
lag nagyon hasonlít a C l a v u l i n a  S z a b ó i  rétegcsoport tályagjához, 
minélfogva a kétféle tályag egymással való összetévesztése igen könnyen 
megtörténhetik. Ilyen összetévesztés régibb időkben többször meg is tör
tént s ennélfogva költséges szénkutatási munkálatok megindittattak oly 
helyeken, a hol azoknak eredménytelenségét már előre lehetett volna látni, 
ha a kérdéses különböző tályagot egymástól meg tudták volna különböz
tetni. Ilyen összetévesztés most már igen könnyen kikerülhető, minthogy a 
kérdéses kétféle tályagiszapolási maradéka első tekintetre felismerteti velünk, 
hogy melyikükkel van dolgunk. Mind a két tályag t. i. bővelkedik Fora- 
miniferákban, melyek azonban annyira különböznek egymástól, hogy már 
az iszapolási maradéknak puszta szemmel vagy közönséges nagyító üveg
gel való megtekintése, is elégséges arra, hogy meggyőződhessünk az illető 
tályag hovátartozása iránt.

Az esztergomi vidéken előforduló, más földtani szintbe tartozó tályag 
pedig, mint például az oligocen széntclepek közvetlen fedőjét képező Cyre- 
natályag, Foraminiferákban igen szűkölködik, annyira, hogy már ezen 
nemleges jellegénél fogva határozottan különbözik a fenntebb felhozott 
tályagoktól, melyek különben puháuy-faunájuk által is határozottan van
nak jellemezve.
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A FOR AM INIFE R A K  LEÍR ÁSA
Dr. ß  e u s s  rendszere szerint.

Likacs nélküli héjjal bíró

I. Jleszes kovagos héjjal.
Ezen osztályzatba tartozó fajok a legfontosabb szerepet játszanak 

a Clavulina Szabói rétegek jellemzésére nézve, amennyiben azoknak nagyobb 
része kizárólag a kérdéses rétegcsoport sajátja és felötlő alakjuk és vi
szonylagos nagyságuknál fogva igen könnyen felismerhetők és egyszers
mind oly nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy majdnem valamennyi 
iszapolási maradékban akadunk azoknak valamelyikére.

Lituolidea.
Haplophragmkim Keuss.

/. Hapl. Humboldt Keuss. II. tábl. 3. 4. ábr.
Spirolina Humboldi Keuss : Zeitschr. ti. deutsch geolog. Gesellsch. HL köt. 1851. 65.

1. 111. tábl. 17. 18. ábr.
Hapl. Humboldi Keuss: Dcnkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 25 kötet. 119. 1. 1. 

tábl. 1. 4. ábi\
Ezen Foraminiferafaj igen ritkán fordul elő Buda vidékén, én mind

eddig csak kevés példányt találtam. Ezeknek egyike a héjnak hosszúra 
nyújtott egyenes részében 4 kerekded domború kamrával van ellátva, 
másika a héj ugyanazon részén 3 összenyomott kamrával bir. A héj alsó 
betekeredett részén a kamrák összenyomottak és szögletesek.

Felülete érdes.
Nem találván lényeges eltérést a Buda vidékén előforduló és a Keuss 

által fentebbi értekezésében leirt faj között, mindakettőt ugyanazon fajnak 
tartom.

Hosszúsága az egyik példányon 2 mill, a másik 1.3 mill.
Szélessége (felső részén) „ 0.5 mill. „ „ 0.8 mill.
Buda. Krisztinavárosi téglavető. (Felső osztályzat.)
Piszke. (Alsó osztályzat).
Olaszország. Brendola. (Bryozoa-márga.)x)

9 Volt alkalmam Olaszország különböző helyeiről való, Szabó József és általam  
gyűjtött márga darabok iszapolási maradékát is megvisgálni. Az azokban talált Foramini
ferák közül felhozom azokat, melyek a Clavulina Szaboi-rétegekben és honosak.



10 A Clavulina Szabói rétegek faunája

2. Hapl. acutidorsatum Hantk. I. tábl. 1. ábr.
Ilapl. acutidorsatum Hantk: A magyarh. földt. társulat munkálatai. V. köt. >2. 

1. I. tábl. 1. ábr.
Mint ezt idézett értekezésemben előadtam, e Foraminiferatáj háza 

igen összenyomott, lapos; hátszéle szögletes, a köldök táján sztik mélye
déssel; felülete érdes. Utolsó tekervénye teljesen fedi az előbbieket; áll 
8—10 kamrából, melyeknek varrányai néha hullámosán görbülvék. Száj
lapja magas, nyílása ki nem vehető.

A héj átmérője 1—2*5 mm.
„ vastagsága 0*3—0*4 mm.

Hasonlít a Hapl. placentá-hoz Reuss (Nonionina placenta R. Zeitschr. 
d. deutsch, geol. Gesellsch. 3. köt. 72. 1. V. tábl. 33. ábra. — Denksehr. 
d. kais. Akad. d. Wissensch. XXV. köt. 119. 1.)

E Foraminiferefaj a Clavulina-Szabói réteg-csoport egyik legjellemzőbb 
alakja.

Buda. (Valamennyi téglavető. Rochus-hegyi vizárok. Szép juhászné- 
hoz czimzett vendéglő kútja). Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Üröm, Pomáz, Bog- 
dány, Sz.-Iván, Solmár, Esztergom (téglavetők,) Tokod, Sárisáp, Sz.-Ke
reszt, Puszta-Lőkös (Nógrádmegye), Recsk (Hevesmegye), Kis-IIártyán 
(Nógrádmegye), (Felső osztályzat).

Buda (Zöldárok, Szépvölgy, kis-Svábhegy) Üröm, Szapár (Veszprém- 
megye). (Alsó osztályzat.)

Olaszország. Priabona (Bryozoa-márga.)
3. Hapl. rotunda dór satum Hantk. 1. tábl. 2. ábra.
Ezen faj az által különbözik az előbbitől, hogy háza nem összenyo

mott, hanem gömbölyded: hátrésze nem szögletes, hanem kerekded. Az 
utolsó tekervény kamráinak száma 6—8.

Átmérője 1—2 mm.
Szélessége 0*8—1*5 mm.
Hasonlít a Hapl. latidorsatum Bornemann. (Nonionina latidorsata 

Born: Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. VII. köt. 16. tábl. 4. ábra.
A két faj közti különbség leginkább abból áll, hogy a németországi 

faj a köldök táján nembir mélyedéssel, mint ez a Hapl. rotundi d-^satum
nál megvan. A szájlapok is mutatnak némi különbséget m agadunkra 
nézve. Különben azt hiszem , hogy mind a két előbbi faj az illető német
országi fajokkal megegyezik s azoknak csak válfaját képviselik.

A Hapl. rotundidorsatum sokkal ritkábban fordul elő. mint a Hapl. 
acutidorsatum.

Buda. (Valamennyi téglavető). Nagy-Kovácsi. Felső osztályzat.)
Budakeszi. (Alsó osztályzat.)
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Uvellidea, Reuss
Plecanium. Reuss.
Plec. elegáns Hantk: A magyarh. földtani társulat munkálatai 4. köt. 

83. 1. I. 5. ábr.
Igen ritka. Mindeddig csak 1 példányban találtatott az újlaki tégla

vető tályagában. (Felső osztályzat.)
5. Plec. sp. ind. Rósz fenntartási állapotánál fogva közelebbről meg 

nem határozható. (Felső osztályzat.)

Gaudryina d'Orb.
в . Gandr. rugósa d'Orb.

Gaiidr. rugósa d’Orb. Reuss: Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. 18. köt. 
244. 1. VI. tábl. 61. ábr.

Gaudr. rugósa d’Orb. Hantken: A magyarh. föld. társulat munkálatai V. köt. 83.1. 
I. tábl. 2. ábr.

Ezen faj igen könnyen megkülönböztethető az által, hogy a héj alsó 
része háromszögű, felső része pedig kevéssé összenyomott. A Buda vidé
kén előforduló példányok, mint ezt az ábra megmutatja, tökéletesen meg
egyeznek a dr. Reuss által a németországi fredeni oligocen rétegekből 
ugyanazon név alatt leirt fajjal s ennélfogva joggal feltehetjük, hogy a 
fredeni rétegekben előforduló példányok nem vitettek be krétaképletekből, 
mint ezt Dr. Reuss véli1), hanem hogy ^ezen faj az oligocen képződmény 
sajátja, mint ezt a m. tud. akadémia 1871. évi april 17-ki ülésén tartott 
értekezésemben már előadtam.2)

Ezen faj némely iszapolási maradékban nem ritkán fordul elő.
Buda. (Újlaki téglavető.) Ó-Buda. (Kis-Czell.) (Felső osztályzat).
Buda. Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy. (Alsó osztályzat.)
7. Gaudr. Reussi Hantk. I. tábl. 5. ábra.

Gaudr. Reussi Ilantk: magyarh. földt. társulat munkálatai. V. köt. 83. 1. I. 
tábl* 2. ábr.

Háza alsó részében kupdad, felső részében hcngerded. A kamrák a 
hej alsó részén tekercses vonalban, felső részén egymással váltakozva 2 
sorban vannak elhelyezve. A kamrák szélessége jóval nagyobb magassá
guknál. Némely példány a varránytájon bordaféle vastagodásokkal bir.

Hosszúsága 1—2 mm.
Átmérője felső részén 0*6—1 mm.
E Foraminiferafaj a Clavulina Szabói-rétegeknek egyik legjellem

zőbb alakja, minthogy sajátlagos alakkal bir, melyet nem lehet más alakkal

1 Oberoligocäne Korallen aus Ungarn. Sitzungsbericht d. kais. Akad. d. Wis
sensch. 61. kötet. (Külön lenyomat 9. lap.)

2) Az esztergomi burányrétegek és a kis-czelli tályag földtani kora.
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összetéveszteni; puszta szemmel is kivehető és nagy mennyiségben van 
elterjedve a kérdéses rétegcsoportban s kizárólag annak sajátja.

Buda. (Valamennyi téglavető.) Nagy-Kovácsi, Esztergom, Sárisáp. 
Tokod. Recsk. (Felső osztályzat.)

Buda. Szép völgy, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy, Budakeszi, 
Üröm. Mogyorós, Piszke, Szápár, Porva. (Alsó osztályzat.)

8. Gaudr. siphonella Reuss. I. tábl. 3. ábr.
Gaudr. siphonella Ileuss: Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. 3. köt. 78. 1. V. 

tábl. 4 0 —42. ábr.
Gaudr. siphonella Hantk: A magyarhoni földtani társulat munkálatai. I. tábl. 

3. ábra.
A Buda vidékén előforduló példányok teljesen megegyeznek a német 

országi u. n. septaria agyagban előforduló, fentebbi név alatt leirt fajjal. 
Némely iszapolási maradékban nagy mennyiségben fordul elő.

Buda. (Valamennyi téglavető). Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Sz.-Iván, Üröm. 
Pomáz, Bogdány, Esztergom, Tokod, Recsk. (Felső osztályzat.)

Buda. (Császárfiirdő, Várhegy, kis-Svábhegy), Piszke, Mogyorós, Szá
pár, Porva. (Alsó osztályzat.)

Olaszország.
9. Gaudr. textilaroides Hantk. n. sp. I. tábl. 6. ábr.
Háza hosszúkás, oldalág* összenyomott. A kamrák a héj alsó részén 

tekercses vonalban, felső részében egymással váltakozva két sorban van
nak elhelyezve. A kamrák varrányai sekélyek.

A 2 sorban elhelyezett kamrák 3-3, 6-6 tesz.
Hosszúsága 1—4.5 mm.
Szélessége (felső részén) 0*6—2 mm.
Ezen faj a Clavulina Szabói-rétegek alsó osztályzatának egyik leg

kiválóbb alakja. Mindeddig nem találtam e rétegcsoport felső osztály
zatában.

Buda. (Várhegy, Császárfürdő, Szépvölgy, Kis-Svábhegy, Zugliget. Pi>z- 
ke. (Alsó osztályzat.)

10. Gaudr. irregularis Hantk. n. sp. T. tábl. 7. ábra.
Háza többnyire igen összenyomott, felülete igen érdes. A kamrák a 

héj alsó részében jól ki nem vehető tekercses vonalban, felső részé-1«*:-ti 
két sorban elhelyezvék. Nagyon hasonlít Plecaniumhoz, melytől azonban 
kivált az által különbözik, hogy a kamrák elhelyezése nem oly szabály.-, 
mint a Plecaniumnál.

A lerajzolt példányon a kamrák nagyon gömbölydedek. minők csak 
igen ritkán. Ezek többnyire nagyon összenyomottak.

Hosszúsága 2—3 mm.
Szélessége 1 mm.
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Némely iszapolási maradékban nem ritka.
Buda, (Újlak.) (UBuda. (Kis-Czell.) Budakeszi (Felső osztályzat.)
11. Gaudr. sp. ind.

Clavulina d’Orb.
12. Clav. Szabói Hantk. I. tábl. 9. ábr. a, b, c,
Rhabdogonium Szabói Hantk. : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863-ki 

nagygyűlésének munkálatai.
Rhabd. Szabói Hantk: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865*ki nagygyű

lésének munkálatai.
Rhabd. Szabói Hantk: A magyarh. földt. társulat munkálatai 5. köt. I. tábla 4., 

G. 7. ábr.
Rhabd. Haeringensis Gümb: Beiträge zur Foraminiferenfauna d. nordalp. Eocaengebilde. 

(Aus den Abhandl. d. k. bay. Akad. d. Wissensch. II. A. X. Band. II. A btli: 53. 1. I. 
tábl. 55. ábr. a—b.)

Clavulina Szabói Hantk: Földt. Közlöny. I. kötet 61. lap.
Ezen Foraminiferafaj a Clavulina-Szabói rétegek legsajátságosabb és 

legjellemzőbb alakjainak egyike.
Háza felső részében egymásfelett rakodott, alsó részében tekercses 

vonalban elrendezett kamrákból áll. Minthogy e faj héja többnyire igen 
érdes, a kamrák elhelyezési módja annak alsó részében alig kivehető, sőt 
inkább az látszik, mintha itt is a kamrák egymásfelett egy sorban volnának 
elhelyezve. Csak a héj csiszolatán látni tisztán, hogy a kamrák a héj alsó 
részén több sorban elhelyezvék.

Ennélfogva korábban ezen alakot Rhabdogoniumnak tartottam és dr.Grüm- 
bel is ugyanazon nemhez sorolta, x) inig Münchenben, midőn ottan 1871-ben 
a kis-czelli tályag kövületeinek a haeringi rétegekéivel való összehasonlitása 
czéljából időztem, a dr. Schwager ur által készített csiszolaton meggyőződtem 
arról, hogy a kérdéses Foraminifera nem Rhabdogonium, hanem Clavulina.* 2)

Főalakja háromlapu hasáb, mely felül és alól három oldalú gúlává 
csúcsosodik össze. Kivételesen az »utolsó kamra gömbalaku. Középnagyságú 
példányokon az egymásfelett egy sorban helyezett kamrák száma 4— 
5-töt tesz — s ezek körülbelül a ház két harmad részét foglalják el.

Az utolsó kamra kerek nyílással biró rövid csőbe végződik.
A kamrák a héj felső részén tisztán kivehető varrányok által vannak 

egymástól elválasztva, a héj alsó részén, mint már említet tem, alig kivehe * 
tők. Csak azon példányokon, melyek kevésbbé érdes felülettel bír
nak, és melyeket a fentebb idézett értekezésemben mint Clavulina Szabói-t 
különböztettem meg, a kamrák a héj alsó részen is tisztán kivehetők.

Dr. Reuss e fajra nézve többek közt azt a megjegyezést tette 3), hogy

p Beiträge zur Foraminiferfauna stb. 53 1.
2) Földtani Közlöny 61. lap.
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alig különbözik a felső oligoeén Clav. triquetrától Reuss. Mint ezt a ma
gyarhoni földtani társulat 1871. évi március 12-kén tartott értekezésemben 
már előadtam, a Clav. triqueter Reus. lényegesen különbözik a Clavulina 
Szabói-tólaz által, hogy a Clav. triqueter legnagyobb hosszúsága 1 г/2 inil- 
lim.3 4) a Clav. Szabóié pedig 7 mill, hosszúságot is elér. Azonkívül a Clav. 
triqueter nyílása félköralaku, a Clav. Szabóié pedig kerek.

Azonkivlil a héj alakja és a kamrák száma különböző a két fajnál, a 
menynyire ezt az illető ábra után meg lehet Ítélni.

Különben valószínű, hogy Oberburg vidékén is a Clavulina réteg
csoport ki van fejlődve, a mennyiben a Reuss által leirt oberburgi képződ
mény valószinüleg a reezés Numnmlitok által jellegzett rétegcsoportnak Buda 
vidékén felel meg, mely közvetlenül a Clavulina Szabói rétegek alatt foglal 
helyet. Azt pedig már határozottan lehet állítani, hogy az oderburgi illető 
rétegcsoport semmi esetre sem felső oligocen, a minőnek azt Reuss vé
leményezi.

A Clavulina Szabói mint ez számos és pontos észletekből kiderül, a 
legalkalmatosabb kövület e rétegcsoport biztos felismerésére, s ennélfogva 
e rétegcsoportot Clavulina Szabói rétegcsoportnak neveztem el. Ugyani- 
e Foraminiferafaj aránylag tetemes nagysággal bir úgy, hogy puszta -zcn.- 
mel is kivehető, alakja annyira felötlő és sajátlagos, hogy első tekint-:; , 
felismerhető, s e faj felcserélése másokkal nem lehetséges. Elterjedő-.- 
rétegcsoportban igen tetemes, annyira, hogy alig akadunk iszapolási n л а- 
dékra, melyben ne volna Továbbá számos észletekből kiderül, hogy e F 
miniferafaj régibb és fiatalabb képződményekben teljesen hiányzik - 
fogva csakis a kérdéses rétegcsoport sajátja.

Hosszúsága 1 — 7 mm.
Szélessége 0.5 — 1.0 mm.
Buda (valamennyi téglavető), Szép-Juhászné-hoz czimzett fogad к /  л. 

Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Üröm, Pomáz, Bogdány, Esztergom, v  :> 
Dorogh, Tokod, Nagy-Sáp, Sz. Kereszt. '(Felső osztályzat.

Buda. Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhejy. Z j _ *. 
Budakeszi, Hidegkút, Mogyorós, Bajóth, Szarkás, Piszke. Ny 
Puszta-Nána, Szápár, Csernye, Puszta-Gfyon, Bakony-Nána. P< : a 
osztályzat.)

Olaszország. Euganei hegység.
13. Clav. cylindrica Hantk. n.p. I. tábl. 8 ábra.
Clav. conf. robusta Stäche. A magyarh. foldt. társu'.a: ;.‘a

4 köt 84. 1.

3) Sitzungsber. der к. Akad. d. Wissenseh. G9 kötet. 0 т К .
Ungarn. Külön lenyomat 5. 1.

4) Denkschriftd.kais. Akad. d.Wissensch. 23. köt. külr. i ; - I



Hantken Miksától. 15

Gaudryina cilindriea Hantk : Földtani közlöny I. köt. 59.1.
Háza hengerded, felső és alsó részén knpalakulag összehuzódván. 

L’tőlsó kamrája egy rövid központi csőbe végződik, mely a kerék nyilast 
tartalmazza. A kamrákat egymástól, elválasztó varrányok nagyobbrészt 
igen sekélyek, s alig kivehetők. Ennélfogva sem a kamrák száma, sem 
azoknak elhelyezési módja ki nem vehető a héj felületén. Csak a csiszola- 
rokon, (I. tábl. 8. ábr.) láthatni, hogy kamrái a héj alsó részén tekercses 
vonalban, felső részében pedig egymás felett egy sorban vannak elhelyezve. 
Az egy sorban helyezett kamrák a héj nagyobb részét foglalják el gazoknak 
száma 4—6.

Hosszúsága 1—5 mm.
Átmérője 0.3—1 mm.
Buda (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, kis Svábhegy, Zugliget, 

Ördögárok.) Budakeszi, Hidegkút, Üröm, Mogyorós, Tokod, Szarkás, Bajoth, 
Szápár, Porva, Ajka, (Alsó osztályzat.)

Olaszország. Priabona.
Ezen Ferammiferafajt mindeddig nem találtam a kérdéses rétegcsoport 

felső osztályzatában, az u. n. kis-czelli tályagban. Tetemes mennyiségben 
pedig előfordul az alsó osztályzatban az u. n. budai vagy Bryozoa márgában. 
Ezen osztályzatra nézve ugyanazon kiváló fontossággal bir a Clv. cylindrica, 
mint az egész rétegcsoportra nézve a Clav. Szabói.Ugyanis szabad szemmel 
már kivehető az iszapolási maradékban, alakja felötlő és sajátlagos, minél
fogva igen könnyen felismerhető, nagy mennyiségben fordul elő s tehát a 
Clavulina Szabói rétegcsoport a l só osztályzatának legjellemzőbb alakja.

l í .  Clav. communis d’Orb.
Clav, communis d’Orb. Foraminif. fossiles du bass, tertiaire de Vienne. 

196. 12. tábl. 2. ábr.
Ezen, a bécsi neogen tályagban nagyobb mennyiségben előforduló 

fajt ritkábban találni a kis-czelli tályagban. Nagyobb mennyiségben talál
tam a recskei tályag iszapolási maradékában.

Buda (Újlak), Recsk. (Felső osztályzat.)

II. Tömött porczellauiieiuii héjjal.
Mi l i o l i d e a .

a. Cornuspiridea.
Cornuspira Schulze.
15. Cornuspira polygyra. líeuss: I. tábl. 11. ábr. II. tábl. 1. ábr.
Cornuspira Hömesi Karr: Sitzungsber. cl. k. Akad. d. Wissensch. 52. köt. külön 

lenyom. 4. 1. 10. ábr.
Cornuspira Hörnesi Karr: A magyarhoni földt. társ. munkálatai 4 köt. 84. I.
Cornuspira polygyra Reuss: Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch 48 köt 

39. 1. I. tábl 1. ábr.
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Ezen faj az által különbözik határozottan a többi a Clavulina-Szabói 
rétegcsoportban előforduló Cornuspiráktól, hogy héja érdes és nem bir ilyen 
sima porczellánnenm felülettel^ mint a többi hasonnemii fajok. A felület 
érdessége igen jól van kitüntetve a Karrer értekezésében foglalt rajzban.

Háza ritka esetben szabályosan köralaku. hanem többnyire többé vagy 
kevésbbé hoszura nyújtott, körülék alakú.

Az ábrákon a felület érdessége nincsen kellőleg kitüntetve.
Átmérője 1—2 mm.
Némely iszapolási maradékban nem ritkán fordul elő s a Cornuspi- 

rák közül a leggyakoribb faj a Clavulina Szabói felső osztályzatában. 
Annak alsó osztályzatában mindeddig nem találtam.

Buda. (Valamennyi téglavető.) Nagy-Kovácsi, Sárisáp, Esztergom, 
Kis-Hártyán, Puszta-Lökös, Reesk. (Felső osztályzat.)

16. Cornusp. involvens. Reuss. II. tábl. 2. ábr.
Operculina involvens. Reuss: Denkschriften d. kais. Akad. d. Wissenseh. I. köt. 

370. 1. 46. tábl. 20. ábr.
Cornusp. involvens. Reuss: Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. 48. köt. 30. 1. 

I. tábla. 2. ábra.
Ezen a bádeni tályagban és a németországi u. n. septária agyagban 

előforduló faj a Clavulina Szabói rétegcsoport felső osztályzatában is fellép. 
Igen könnyen felismerhető az által, hogy igen számos tekervénynyel bir, 
melyek egymást tetemesen fedik. Felülete feltűnően homorú, minthogy a te- 
kervények szélessége a központtól a szél felé igen rögtön növekedik, mint 
ezt a héj keresztmeszetének ábrája kitünteti, II. tábl. 2. ábra. Felülete sima. 

Átmérője 0.5—1.5 mill.
Buda (Újlak. Krisztinavárosi téglavető). (Felső osztályzat.)
17. Cornusp. olygogyra Hantk. n. p. I. tábl. 10. ábr.
Háza kerekded kevés tekervényből állván, melyek alig fedik egymást. 

A tekervények átmetszetei négyszögletesek, oldalai laposak: a tekervényck 
száma 4—6. E faj a fentebb felhozottaktól határozottan különbözik a teker
vények kevés száma és szögletes alakjuknál fogva. Ritkán jön elő a 
kis-czelli tálaygban.

Átmérője 1—1.5 mm.
Buda (Krisztinavárosi téglavető).

Mi l i o l i de a  genui n a.
18. Spiroloculina cr. limbata Bornem. XIII. tábl. 2. ábra.

Hasonlít a Spir. limbatahoz Bornem: Zeitsehr. d. geolog. Gesellsch. 7 
köt. 348 1. XIX. tábla. 1 ábra.

A talált példány oh rósz fenntartási állapotul: miatt nem voltak alkalma
sak behatóbb összehasonlításra és meghatározásra.

Ritkán fordul elő a kis-czelli tályagban.
Buda. (Újlak) (Felső osztályzat.)
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19. Spir. sp. ind. XIII. táb. 1. ábr.
A szarkási tárnában fellépő homokos rnárga iszapolási maradékában 

találtam egy Spirolina fajt, mely a kis-czelli tályagban előfordulótól külön
bözik. Hiányos fenntartási állapotánál fogva közelebbről meg nem hatá
rozható.

Szarkás. (Az u. n. óriási tárna mellett levő bánya.) (Alsó osztályzat.)

Quinquéloculina.
Quinquel. sp. ind.
Hasonlít a Quinquéloculina Ermanihoz Born. (Zeitschr. cf deutsch, geol. Gesellscli. 

7. köt. 351. 1. XIX. tábl. 6. ábra.)
Porva. (Alsó osztályzat).

Triloculina.
Tril. gibba d’Orb. XII. táb. 10. ábra.
Tril. gibba. D ’Orbigny : For. foss. d. bass. tért. d. Vienne 274 1. 16. táb. 22—24. ábr.
Igen ritkán.
Buda (Szépvölgy). (A. oszt.)
A Miliolideák igen alárendelt szerepet viselnek a Clavulina Szabói 

rétegesoport faunájában, minthogy ritkábban és többnyire rósz fentartási 
állapotban fordulnak elő. Csak a budai rnárga némely rétegében lépnek fel 
nagyobb számban, de itt is meghatározásra alkalmatlan fenntartási álla
potban.

B. Likacsom héjjal h iv ő  Foramiuilérák.
R h a b d o i d e a .

a. L  a gen i  d a e.
Lagena Walker.
Lag. globosa Walk.
Lag. globosa Beüss: Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. 46. köt. 318 1. I. 

tábl. 1—3. ábr.
Lag. globosa. Hantken: A magy. földt. társul, munkálatai 4. köt. 85 1,
Ritka.
Buda. Recsk. (Felső osztályzat.)

Lagena emaciata Reuss.
Lag. emaciata. Reuss: Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. 45. köt. 85. 1.
Lag. emaciata Hantken: A magyarh. földt. társul, munkálatai 4. köt. 85. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak, Kis-Czell.) (Felső osztályzat.)

Lag. tenuis Borneman.
Oolina tenuis Borneman: Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 7. köt. 317. 1. XII. 

tábl. 3. ábra.
Lag. tenuis Hantken: A magy. földt. társul, munkálatai 4. kötet 85. 1.

Földt. évkönyv. О
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Lag. tenuis Reuss: Sitzuugsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. 45. köt. I. tábl.
Igen ritka.
Buda. (Újlak). (Felső osztályzat.)

Lag. vulgaris Will. var. semistrata R. XII. tábl* 6. ábra.
Lag. vulgaris R euss: Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wissensch. 45. köt. 322. 1. I. 

tábl. 15. ábr. II. tábl. 16 és 17 ábr.
Lag. vulgaris. Ilantken: A magyarh. toldt. társ. munkálatai 4. köt. 55. 1.
Igen ritka.
Buda (Újlak). (Felső osztályzat).

Lag. marginata Walker.
Lag. marginata Reuss: Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wissensch. 4.5. köt. 322 1. 

II. tábl. 22. és 23. ábr.
Lag. marginata Hantken: A magyarh. földt. társ. munkálatai 4. köt. 85. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak). (Fe^ső osztályzat.)

Lag. geometrica Reuss. XII. tábl. 8. ábr.
Lag. geometrica. Reuss : Sitzungsber. d kais. Akad. d. Wissensch. 45. köt. 334. 

1. 5. tábl. 74. ábr.
Igen ritka.
Buda. (Újlak). (Felső osztályzat.)

Lag. sp. nov.
A budai márgában találtam egy Lagena fajt, mely határozottan kü

lönbözik a többiektől, s a melyet uj fajnak tartok. Minthogy pedig ezen 
faj csak egy példányban találtatott mindeddig s ezen igen parányi alakon 
azon jellegek, melyek egy faj felállítására szükségesek tisztán ki nem ve
hetők, annak leírását későbbi időre kell halasztanom, midőn sikerülend 
egy vagy több jobb fenntartási példányokra szert tenni.

Buda. (Kis Svábhegy.) (Alsó osztályzat.)

Lag. sp. ind. XII. tábl. 9. ábr.
A kis-czelli tályag* némely iszapolási maradékában nem ritkán találni 

egyes parányi kamrákat, melyek mind a két végén cső alakú nynjtvány- 
nyal vannak ellátva. Ezek egyikén azonban azt lehet észrevenni, hogy annak 
vége nem ép, hanem eltört; ennélfogva azt szabad következtetni, hogy az 
egyes kamrák egy parányi Nodosaria töredékei.

A Lagenidák nem bírnak semmi jelentőséggel a kérdéses récegcso- 
port jellemzésére nézve, a mennyiben t. i. egy részt igen kicsinyek s ennél
fogva csak tetemes nagyítás mellett kivehetők, másrészt pedig igen ritkán 
fordulnak elő.

b. N o d o s  ar ide  a.
Nodosaria Lám.
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Nod. ambiqua Neug.
Nod. ambiqua Neugeboren: Denkschriften d. kais. Akad. d. Wissenschaften 12. 

köt, 716. 1. I. tábl. 13., 14., 15., Í6. ábr.
Nod. ambiqua Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 85. 1.
Ritka.
Buda. (Újlak.)

Nőd. Karreri Hantk.
Nőd. Karreri Hantken: A magy. földt. társul, inunk. 4. köt. 1. tábl. 8. ábr.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.)

Nod. Beyrichi Neug. II. tábl. 5. ábr.
Nodos. Beyrichi. Neugeboren : Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 12. köt. 

72. 1. I. tábl. 7. és 8. ábra.
Nőd. Beyrichi. Hantken: A magyarh. földt. társ. műnk. 4. köt. 85, 1.
Ezen a neogén rétegekben is honos Foraminiferafaj nem ritkán fordul 

elő a kis-czelli tályag némely rétegében. Igen feltűnő alakkal bir s ennél
fogva igen könnyen felismerhető.

Buda. (Valamennyi téglavető.)

Nőd. conspurcata Reuss.
Nőd. conspurcata B eüss: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 25. köt. 130. 1. 

2. tábl. 19—21. ábr.
Nőd. conspurcata Hantken: A magy. földt. társul, műnk. 4. köt. 86. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (Felső osztályzat.)

Nőd. coarctata Hantk. n. sp. XII. tábl. 15. ábr.
A kis-czelli tályag iszapolási maradékának por alakú részében 2—4 

kamrából álló töredékek fordulnak elő, melyeken sem a kezdő, sem az 
utolsó kamra nem észlelhető. Különben ezen faj sajátságos alakjánál fogva 
igen jól megkülönböztethető.

A hosszúra nyújtott gömbölyded kamrák igen vékony cső alakú nyujt- 
ványok által vannak egymástól elválasztva. Az egész felület számos, igen 
finom bordákkal van fedve.

Egy két kamrából álló töredék hosszúsága 0*8 mm.
A kamrák szélessége vagy 0*1 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (Felső osztályzat.)

Nőd. elegantissima Hantk. n. sp. XII. tábl. 16. ábr.
Ezen igen csinos faj egyenlő nagyságú gömbölyded kamrából áll, 

melyeknek száma az ábrázolt példányon 4; utolsó kamrája hosszúra nyúj
tott csőbe végződik. Kezdő kamrája tüske nélküli. Mindegyik kamra felti-

2*
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lete számos bordával van fedve, melyek alsó részén különböző távolság
ban végződnek s nem folytatódnak a következő kamrára.

Hosszúsága 4 mm.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (Felső osztályzat.)

Nőd. vemista Reuss. XII. tábl. 14. ábr.
Nőd. vemista Reuss: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 1. köt. 367 1. 46. 

tábl. 5. ábr.
Nőd. vemista Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 86. 1.
Ezen alak a következő fajtól leginkább azáltal különbözik, hogy sokkal 

vékonyabb és rövidebb kamrákkal és kevesebb számú bordákkal bír. Azon
kívül a bordák szakadataianul terjednek a ház hosszában.

Az ábrázolt példány hosszúsága 0*8 mm.
Némely iszapolási maradékban nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető.) (Felső osztályzat.)

Nod. spinicosta d’Orb. III. tábl. 1. ábr.
Nőd. spinicosta D ’Orbigny: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienn. 37. 1. I. tábl. 32. és 

33 ábra.
Nőd. spinicosta. Hantken: A magyarh. földt. társ. munkálatai. 4. köt. 8ö. 1.
A kis-czelli tályagban előforduló példányok teljesen megegyeznek a 

bécsi medencze neogen képződményeiben talált példányokkal, melyeket d’Orbi- 
gny leirt volt, miről a cs. udv. ásványtárban) ő?zöttpéldányok összehasonlitá- 
sából győződtem meg.

Az ábrázolt példány hosszúsága 1*1 mm.
Az utolsó kamra szélessége 0*4 mm.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Sárisáp, Tokod. (Felső osztályzat.)

Nőd. equisitiformis Schwager II. tábl. 11. ábr.
Nőd. bactridium. Hantken: A magyarh. földt. társul, munkál. 4. köt. 86. 1.
Nőd. equisitiformis. Schwager. Fossile Foraminif. von Kar. Nikobar.
Ezen fajt a lentebb idézett értekezésben a Nőd. bactridiummal (Reuss) 

azonositottam s ezen azonositás annyiból is helyesnek látszott, amennyiben 
ezen faj ábrája, melyet Reuss a „Denkschr. d. kais. Akademie d. Wis
sensch u 25. kötetben megjelent értekezés I. tábláján 24. és 25. szám 
alatt ad, teljesen megfelel a Buda vidékén előforduló példányok alak
jának.

Ezen faj leírásában azonban emliti Reuss annak rokonságát a Nodo- 
saria bacillum-mai d’Orb., amely fajtol a budai annyira távol áll, hogy csak 
az eredeti példányok összehasonlóásából lehetne meggyőződni arról, vájjon a 
Nodosaria bactridium Reuss ugyanazon faj, mint a budai, melyet e név 
alatt hoztam fel a fentebb idézett értekezésemben. Helyesnek tartom tehát 
a kérdéses budai fajt a dr. Schwager által „Nodosaria equisitiformis“ név
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alatt leirt fajjal azonosítani, annálinkább, minthogy a leírás és a rajz ille
nek a budai példányokra.

A budai vidéken előforduló ép példányok közép hosszúsága 2.1—2.3 
mm. s ilyen példányok 6—8 kamrával bírnak. A kamrák csaknem hen- 
gerdedek, s csekély varránymélyedések által egymástól elválasztvák. Szé
lességük csaknem egyenlő maradt a héj egész hosszában, és átlagosan 0.2 
mm. tesz. A kamrák hosszúsága a héj nagyobb részében felülmúlja széles
ségüket. Alakja egyenes, néha kevéssé görbülve.

A nevezett faj nem ritkán fordul elő a kis-czelli tályag, valamint a 
budai márga némely iszapolási maradékában.

Buda. (Újlak. Kis-Czell.) (Felső osztályzat.)
Buda. (Szépvölgy. Kis Svábhegy.) Porva. (Alsó osztályzat.)

N?dosaria bacillum Defr.

Nőd. bacillum D’Orbigny: For. foss. d. hass. tért. d. Vienne. 40. 1. 1. táb. 40. ábr.

A kis-czelli tályagban, valamint a budai márgában találtam olykor, 
amint látszik a Nőd. bacillumnak Defr. legjobban megfelelő töredékeket.

Nőd: bacillum Defr. var. minor .  II. tábl. 7. ábr.

Nőd. bacillum Hántken: A magyarh. földt. társ. műnk. 4. köt. 86. I.

Kezdő kamrája kevéssel nagyobb a következőknél. Az utolsó anél
kül, hogy csövet képezne, egyenesen csúcsosodik össze. A csúcs végén 
egy kerek nyílás van, mely igen tisztán kivehető sugarakkal van kör
nyezve. A kamrák sűrűén egymáshoz szorulvák, s néha igen sekély var- 
rányok által egymástól elválasztvák. Az utolsó kamra pedig rendesen job
ban elválik az előbbitől. A ház felülete 7—9 bordával van fedve s a köz
űik foglalt tér szélesebb a bordák vastagságánál. Egy 4 mm. hosszú pél
dányon 9 kamrát találtam. Az ábrázolt példány, melynek hosszúsága 6 mm. 
13 kamrával bir.

Ezen Foraminifera alakjára nézve teljesen megegyezik a Nőd. bacil- 
bim-mal, (Defr.) különbözik pedig tőle a kamrák méretei által. A kamrák 
* i. keskenyebbek és rövidebbek, mint a Nőd. bacillumnál, s ennélfogva 
zen válfaj alakja sokkal nyúlánkabb.

A Nőd. bacillum fajnál, d’Orbigny leírása szerint, 14 kamra esik 11 
. limeternyí hosszúságra, a leirt válfajnál (i millimeternyi hosszúságra pe- 
- 13 kamra találtatik, s ennélfogva a kamrák középső hosszúsága egy- 
ű .у/ körülbelől oly viszonyban áll, mint 1: 0*7.

A nevezett válfaj a kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában 
: ritkán fordul elő, s általánosan van elterjedve.

Buda. (Valamennyi téglavető,) Sárisáp, Recsk. (F. oszt.)
Buda. Kis-Svábhegy. (A. oszt.)

Nőd. latejiKjata Gümbel. II. tábl. 6. ábr. a., b., c.
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Nod. latejugata. Gümlel : Beitr. z Foraminiferen-Fauna v. Nordalp. Eocängeb. 41.1. 
1. täbl. 32. ábr.

Ezen a kezdő kamra feltűnő nagysága által igen könnyen felismer
hető faj általánosan el van terjedve a Clavulina Szabói rétegekben. Hogy 
az teljesen megegyezik a götzenreuti nummulitmárgában talált és a fen
tebbi név alatt leírt példányokkal, abban nem lehet kétség.

Háza 3—13 gömbölyded, egymástól többé kevésbbé mély varrányok 
által elválasztott vagy 1 millimeter hosszú kamrából áll, melyeknek vastagsága 
felfelé kissé kisebbedik. A kezdő kamra jóval vastagabb a többieknél s egy 
hosszú tüskével ellátva. Néha a kamrák egészen elválnak egymástól, s 
csak egy vékony cső alakú nyujtvány által vannak egymással összekötve 
mint ez a II. tábl. 6. b. ábráján látható. A hej felülete 9—12 bordákkal 
van ellátva, melyeknek száma a kezdő vastag kamra felületén egész 15-re 
rúg. Az utolsó kamra egy tompa rövid csőbe végződik. A nyílás rövid 
sugarakkal van ellátva, a mit azonban nem minden példányon lehet ki
venni. Kivételesen az utolsó kamra egy hosszú, felső részén gömbölyded 
csőbe végződik, mint ezt a fentebb említett ábrán láthatni.

Dr. Gümbcl leírása, mely ép példányok hiányában különben csak a 
faj héjának alsó részére vonatkozik, teljesen reáillik a budai példányok 
illető részeire, úgy hogy biztosan ezen helyekről való páldányokat fajukra 
nézve bátran azonosíthatjuk.

Váljon pedig ezen faj nem volna-e egyesíthető a Nodosaria bacillum- 
mal, ezt egyelőre nem merem kimondani. Hosszúsága 3—12 mill.

Buda. (Valamennyi téglavető) Nagy-Kovácsi, Szt.-Iván. Solymár, 
Üröm, Bogdán, Esztergám, Tokod, Dorogh, Sárisáp, Nagy-Sáp. Recsk. i F. 
osztályzat.)

Buda. Szépvölgy, Kis-Svábhegy, Zugliget, Budakeszi, Mogyorós. Piszke, 
Tokod, Szarkás, Puszta-Nána, Szápár, Csernyc, Kis-Gyón. Bakony-Nána, 
Porva. (A. oszt.)

Nőd. hacilloides Hantk. II. tábl. 8. ábr.
Nőd. bacilloides. Hantken: A magyarh. földt. társul, munkál 4. köt. *b. 1. I. tábl. 

9. ábra.
Ezen szintén a Nőd. bacillum alakkörébe tartozó faj. háza és kam

rái kicsinységénél fogva határozottan különbözik a vele rokon fajoktól. 
All 3—4 kevésbbé hosszúra nyújtott kamrákból, melyek közül a kezdő 
kamra a legnagyobb. Ez többé-kevésbbé hosszú tüskével van ellátva. A 
kamrák vastagsága mindinkább kisebbedik fölfelé, s az utolsó kamra 
központ nyílása sugáros. (Ez nincsen kitüntetve az ábrán). A héj felülete 
5 —6 bordával van fedve.

Hosszúsága 1x/2—2x/2 пип.
Vastagsága 0.3—0*5 mm.
Buda. (Újlak, Kis-Czell,) Sárisáp. (F. oszt.)
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Ezen faj egyik példányán egy közös kezdő kamrából 2 egyén sarja- 
dozik ki, s ennélfogva ikeralakokat képez. XVI. tábl. 6. ábr.

Nod. crassa. Hantk. XIII. tábl. 4. ábr.
Nőd. erassa. Hantken. A magyarhoni földt. társ. munkál. 4. köt. I. tábl. 15. ábr.
Amint ezt az imént idézett értekezésemben előadtam, ezen Forami- 

nifera faj 2 gömbölyded 10 bordával ellátott kamrából áll. Kezdő kam
rája tüskével van ellátva, utolsója nem egészen központi csőbe végződvén. 
A két kamra tisztán el van választva egymástól.

Hosszúsága 1 mill.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Nőd. budensis Hantk. n. sp. II. tábl. 10. ábr.
Ezen a Nőd. bacillum alakkörébe tartozó faj többi között már ki

csinységénél fogva, határozottan különbözik az imént nevezett fajtól. A 
lerajzolt példány 6 kamrából áll, melyek tisztán kivehető sekély varrá- 
nyok által vannak egymástól elválasztva. A kezdő kamra valamivel na
gyobb a következőnél, az utolsó pedig a legnagyobb s egy tompa köz
ponti és sugaros nyílással biró csúcsba végződik. A héj felülete 12 bor
dával van fedve. Kezdő kamrája tüskével van ellátva.

Hosszúsága 2*0 mill.
Vastagsága 0*3 mill.
Ritka.
Buda (Újlak, Kis-Czell) (F. oszt.)

Nod. acuminata Hantk. II. tábl. 9. ábr. XIII. tábl. 5. ábr.
Háza számos egymáshoz sűrűn szorult varrányok által egymástól elvá

lasztott alig kivehető kamrából áll, s lefelé lassanként összecsucsosodik, 
-ry hogy a kezdő kamra ki sem vehető. Felülete 6—8 vékony bordával 

• an födve. Utolsó kamrája hegyes, nyílása sugaras.
A nagyobb példányok vastagsága 1 mm., a kisebbeknek 0*5 mm.
Hosszúsága 6—14 mm.
Ezen faj nagyon közel áll a Nodosaria bacillum-hoz, de határozottan 

örhözik tőle az által, hogy a ház alsó része hegyes, s ennélfogva a 
kamra ki sem vehető, míg a Nodosaria bacillumnál az első kamra 

- Különben a bordák száma is különböző e két fajnál.
Nem ritka.
ro:1a. Újlak, Kis-Czell.) (F. oszt.)

N'd. nov. sp. ind. XII. tábl. 12. ábr.
A ki-svábhegyi márga iszapolási maradékában találtam egy Nodo- 

- ■ . anak alsó részét, melyet uj fajnak tartok. Kezdő kamrája henger-
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ded, alólról gömbölyű, másodika gömbölyded, harmadika hosszúra nyújtott 
hengerded.

Az első kamra vagy 0*8 mm., második 0*3 mm., a harmadik 1*0 
mm. hosszú.

Az első kamra vastagsága 0.3 mm.
Igen ritka.
Buda. (Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Dentálina d’Orb.
Dent. soluta Reuss. III. tábl. 2. ábr.
Dent, soluta. Reuss: Zeitschr. cl. geo]. Gesellsch. Ш. köt. 00. 1. III. tábl. 4 ábra. 

Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wissensch. 48. köt. 36. 1. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wis- 
sensch. 25. köt. külön lenyomat. 15. 1. II. tábl 4—8. ábra.

Nodosaria soluta Bornemann. Zeitsehr. d. deutsch, geol. Gesellsch. M I. köt. 322. 1.
Dent, soluta Hantken. A magy. földt. társ. műnk. IV. köt.
Háza 3—5 kamrából áll. Az első kamra a legkisebb s rövid tüské

vel van ellátva. A kamrák nagysága rendesen nagyobbodik felfelé. Azok 
gömbölydedek s igen mély varrányok által vannak egymástól elválasztva. 
Az utolsó kamra egy központ kívüli nyílással bir.

A kamrák különben nagyságukra nézve igen különbözők, annyira, 
hogy néha ugyanannyi kamrából álló héjának hosszúsága feltűnően kü
lönböző.

így például egy 4 kamrából álló héjának hosszúsága 1*7 mm. egy 
másiknak ugyanannyi kamrából állónak 3*0 mm. Ugyanazt észlelhetni a 
németországi példányoknál, mint ez dr. Reuss és Bornemann fentebb 
idézett munkálataiból kitetszik.

Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Recsk. (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy. Szépvölgy, Várhegy.) (A. oszt.;

Dent. sublaxa Hantk. n. sp.
Az 5 kamrából álló ház 1*2 mm. hosszú. Az első kamra gömböly- 

ded tuskenélküli. A második és harmadik csaknem egyenlő nagyságúak 
az elsővel. A következőknek hosszúsága nagyobb széless égőknél. A kamrák 
mély varrányok által vannak egymástól elválasztva s a nyílás egészen 
központ kivtili.

Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent. Orbignyana Neug.
Dent. Orbignyana. Neugeboren: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. XII. köt. 

külön lenyomat. 18. 1. III. tábl. 1—3. ábra.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy). (A. oszt.)
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Dent. consobrina d’Orb. III. tábl. 3., 10. ábra.
Dent, consobrina. cTOrbigny; Foraminif. foss. d. bass tért. d. Vienne. 46 1. 2. 

táb!. 1—3 ábr.
Ezen faj a vele rokon fajoktól leginkább az által különbözik, hogy 

kamrái nem egyenlők, hanem fölfelé mindinkább hosszúra nyújtottak 
és hengerdedek. Első kamrája nagyobb a másodiknál és tüskével ellátva.

Ugyanazon fajt Reuss és Bornemann felhozzák a németországi oligo- 
een rétegekből.

Ámbár nem ritkán fordul elő, mindeddig csak töredékeit találtam.
Buda. (Valamennyi téglavető), Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Üröm, Bog- 

dány, Esztergom, Tokod, Sárisáp, Recsk. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Zöldárok, Császárfürdő, Kis Svábhegy, Zugliget) 

Budakeszi, Mogyorós, Piszke, Porva. (A. oszt.)

Dent, intermedia Hantk. n. sp. III. tábl. 4., 8. ábr.
Legközelebb áll a Dentalina emaeiatához Reuss. (Zeitsehr. d. deutsch, 

geol. Gesellsch. III. köt. 63. 1. 3. tábl. 9. ábr.), melyet azonban dr. Reuss 
későbben a Dentalina consobrina válfajának ismert el. (Denkschr. d. kais. 
Akademie d. Wissensch. 25. köt. külön lenyomat 16. 1.)

Kezdő kamrája gömbölyded tüskenélküli. A kamrák nem változnak 
jelentékenyen nagyságukra nézve. Egy 5 millimeterny* példányon 16 kam
rát találtam. Váljon a nyilás sugaros vagy nem, arról nem tudtam meg
győződni.

Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent. elegáns d’Orb. III. tábl. 7. ábr.
Dent, elegáns. d’Orbigny: Foram. foss. cl. bass. tért. d. Vienne I. tábl. 52—56. ábr.
Dent, elegáns. Hantken: A magy. föleit, társ. műnk. 4 köt. 87. 1.

Ezen faj nem ritkán fordul elő a Clavulina Szabói-rétegekben s 
könnyen megkülönböztethető a többi hozzá némileg hasonló fajoktól az 
iltal, hogy igen karcsú alakkal bir. A kezdő kamra mindig tüskével van 
ellátva és a kamrák nagysága arányosan növekedik felfelé. Az egyes 
kamrák többé-kevésbbé gömbölydedek és mélyebb varrányok által tisztán 
egymástól elválasztvák.

Gyakori.
Buda. (Valamennyi téglavető). Budakeszi, N.-Kovácsi, Üröm, Bog- 

•ktny. Esztergom, Sárisáp, Tokod, Dorogh, К -Sáp, Recsk, Kelecsény, Kis- 
Hártyán, Puszta-Lökös. (F. oszt.)

Buda. (Szépvölgy, Zöldárok, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegv, 
Zugliget). Mogyorós, Bajóth, Piszke, Újfalu, Szápár, Bakony-Nána, Porra.
A. oszt.)
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Dent. pauperata d'Orb. HI. tábl. 6 ábr.
Dent, pauperata d’Orbigny: Foram. foss. d. bass. tert. d. Vienne. 46. 1. I. tábl. 

57—58. ábr.
Az előbbi fajtól leginkább az által különbözik, hogy kezdő kamrája 

sokkal nagyobb s az utána következő 3—4 kamra majdnem egyenlő 
nagyságnak s semmi varránymélyedésckkel nem bírnak, miért is e faj há
zának alsó része tökéletesen hengerded.

Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy). (A. oszt.)

Dent approximata Reuss. III. tábl. 5. ábr.
Dent, approximata. R euss: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 25. kötet, 

külön lenyomat. 18. 1. 2. tábl. 22. ábr.
Dent, approximata. Hantken: A magy. földi. társ. munkál. 4. köt. 78. 1. 1. tábl. 

10. ábra.
A budai példányok, mint ezt fentebb idézett értekezésemben kiemel

tem, némileg különböznek az által a németországiaktól, hogy azoknak 
kezdő kamrája többé-kevésbbé hosszú tüskével van ellátva, mig az a 
németországiaknál csak tompa hegybe végződik. Különben a megegyezés 
tökéletes.

Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Sárisáp, Esztergom, Recsk. (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Dent. taxa Reuss.
Dent, laxa R euss: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 25. köt. 132, 1. I. táb. 

2 - 3 .  ábr.
Dent. laxa. Hantken: A m. földt. társ. inunk. IV. köt. 86. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent. guttifera d’Orb.
Dent, guttifera. D’Orbigny: For. d. bass. tert. d. Vienne. 49.1. II. tábl. 11—14. áb. 
Dent, guttifera. Hantken : A magy. földtani társ. műnk. IV. köt. 87. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt,)

Dent. Verneuili d’Orb. III. tábl. 9. sz.
Dent. Verneuili. D ’Orbigny: For. foss. d. bass. tért. d, Vienne, 48. 1. II. tábl. 

7. és 8. ábr.
Dent, Verneuili. Hantken: A magy. földt, társ. műnk. IV. köt. 87, 1.
Ezen nem ritkán előforduló faj a Dentalina elegáns alakkörébe tar

tozó fajoktól az által különbözik meg leginkább, hogy gömbölyded kamrái 
mindinkább kisebbednek lefelé s kezdő kamrája igen kicsi s tüske nélküli. 

Gyakori.
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Buda. (Valamennyi téglavető.) N.-Kovácsi, Üröm, Bogdány, Eszter- 
írom. Tokod, Sárisáp. (F. oszt.)

Buda. (Várhegy, Szépvölgy, Császárfürdő, Kis-Svábhegy, Zugliget, 
Budakeszi, Mogyorós, Piszke.) (A. oszt.)

Dent. abnormis Reuss.
Dent, abnormis. Reuss: Sitzungsb. d. kais. x^kad. d. W /ss nsch. 48. köt. 46. 1. II. 

rabi. 24. ábr.
Dent, abnormis. Hantken : A magy. földt. társul, műnk. IV. köt. 87. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent. Zsigmondyi Hantk. XII. tábl. 17. ábr.
Dent. Zsigmondyi. Hantken: A magy. földt. társ. munkál. IV. köt. 87. 1. I. tábl. 

12. ábra.
Háza majd többé, majd kevésbbé görbült. All 11—15 kamrából, me

lyeknek varrányai alig kivehetők, kezdő kamrája tompa, gömbölyded. 
Utolsója legnagyobb, kerekded, a legkisebb hegyességnek nyomát sem mu
tatván. A kamrák magassága kisebb szélességüknél.

Ezen felötlő alakjánál fogva igen könnyen felismerhető faj a kis- 
czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritkán fordul elő.

Hosszúsága 1—1*2 mm.
Buda. (Újlak, Kis-Czell). (F. oszt.)

Dent. Reitzi Hantk. XIII. tábl. 6. ábr.
Dent. Reitzi Hantken: A magy. földt. társ. munkál. IV. köt. 88. 1.1. tábl. 13. ábr.
Háza alsó résszén igen görbült, felső részén egyenes. All 8—9 kam

uból. melyeknek 4 alsója igen kicsiny, a 3 felső pedig sokkal nagyobb. 
Az egyes kamrák domboruak, többé-kevésbbé hosszúra nyújtottak, s jól 
kivehető varrányok által egymástól elválasztvák.

Hosszúsága 0,8—1.2 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. Szépvölgy, Császárfürdő. (A. oszt.)

Dent, simplex. Hantk. XIII. tábl. 7. ábr.
Dent, simplex. Hantken: A magy. földt. társ. munkál. 4. köt. 87. 1. I. tábl. 11. ábr.
Háza kevéssé görbült. All 7 majdnem egyenlőségii kamrából. Kezdő 

a gömbölyded tüskenélküli; utolsója rövid csőbe végződvén. A kam- 
-rassága alig haladja meg valamivel azoknak szélességét. A varrány-

- ---‘k alig kivehetők.
Ritka.
H —-zibága 1 mm. 

ia. I Újlak.) (F. oszt.)
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Dent. debilis Hantk. XIII. tábl. 10. ábr.
Dent, debilis. Hantken: A raagy. fokit. társ. műnk. IV. köt. II. tábl. 27. ábra.

Háza igen kicsiny, alig görbült. All 5 —7 kissé összenyomott kam
rából. Utolsó kamrája ferdén határolva, a hát szélén csúcsba végződvén. 
Varrányai ferdék, sekély barázdákat képezvén.

Hosszúsága 0.7 mm.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent, subtilis. Neug. III. tábl. 13. ábr.
Dent, subtilis. Neugeboren: Dcnkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. 12. köt. kii- 

lön lenyomat. 9. 1. III. tábl. 4. ábra.
Háza igen nyúlánk, számos kamrából áll, melyek ferde varrányok 

által vannak egymástól elválasztva. A héj alsó részén a kamrák magas
sága csaknem egyenlő azoknak szélességével, felső részén pedig a kamrák 
hosszúra nyújtottak. Az utolsó kamra sugaros csúcsba végződik. (A suga
rak a rajzon nincsenek kitüntetve.) A kezdő kamra finom tüskével van 
ellátva.

Az ábrázolt példány hosszúsága 2.1 mm.
Igen ritka.
Buda. Kis-Svábhegy. (A. oszt.)

Dent. cfr. Boueana d’Orb. XII. tábl. 11. ábr.
A kis-czelli tályag iszapolási maradékában nem ritkán fordulnak elő 

töredékek, melyek legjobban a Dent. Boueana d’Orb. (For. foss. d. bass, 
tért. d. Vienne. 47. 1. II. tábl. 4—6 ábr.) fajjal egyeznek meg. Minthogy 
pedig a kis-czelli tályagban talált töredékeken a héj felső része hiányzik, 
az azonosítás kétes.

Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent, budensis Hantk. n. sp. III. tábla 12. ábra.
Háza 5 kamrából áll, melyeknek utolsója egy sugártalan csúcsba 

végződik. Kezdő kamrája tüske nélküli s sokkal hosszabb a következőnél. 
A második kamra hosszasága csaknem egyeniő szélességével. A többi 
kamrák hosszabbak, mint szélesek.

Hosszúsága 1 mm.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.;

Dent. sp. indet. III. tábla. 11. ábra.
Ilyen töredékeket, melyek mindenesetre egy külön fajhoz tartoznak, 

ritkán találni a kis-czelli tályagban.
Buda. (Újlak.) (F. ozst.)
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Dent, gig antea Hant к. III. tábla 15. ábra.
Ezen faj feltűnik tetemes nagyságánál fogva. A kamrák vastagsága 

vagy 0.8 mm.; hosszaságuk vagy 1 mm. Az utolsó kamra egy igen köz- 
pontkivüli csúcsba végződik, melynek nyílása sugaros. A hej sima s az 
egyes kamrák tisztán kivehető varrányok által vannak egymástól elvá
lasztva. A hej alsó része mindeddig ismeretlen.

Váljon a budai faj nem felel-e meg a Dentalina aherculeá-nak Güm- 
bel, mely szintén nagy alakkal bir — nem me^em egyelőre állítani.

Nem ritka.
Buda. (Várhegy. Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Dent. sp. ind. XII. tábla 18. ábra
A kis-czelli tályag iszapolási maradékában találni töredékeket; melyek 

több egymástól többé kevésbbé hosszig — cső alakú nyujtványok által el
választott, domború kamrából állanak. Ezek az eddig leírt fajok egyikének 
sem felelnek meg — s valószínűleg uj faj töredékei.

Igen ritka.
Buda. Újlak. (F. oszt.)

Dent, capitata Boll. III. tábla 16. ábra.
Dent, capitata. Beüss: Denkschr. d. kais. Ak. d. Wiss. 25, köt. 134. i.
Dent, capitata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 88. 1.

Mint ezt az imént értekezésemben felhoztam, dr. Beüss a fentebbi 
név alatt több Foraminifera-alakot összefogni, melyeket azelőtt különböző 
fajokhoz sorozott. (Dent. Sandbergeri B., Dent. Girardana B., Dent. Bucbi 
B., Dent. Philippii B.) A Clavulina Szabói rétegekben előforduló ide tar
tozó Foraminifera leginkább megegyezik a dr. Beüss által eddigelé Den
talina Buchi-nak nevezett válfajjal. (Beüss: Zeitschr. d. deutsch, geol. Ge- 
sellsch. 3. köt. 60. 1. 6 ábra.)

Bitka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Kís-Svábhegy, Császárfürdő, Várhegy.) (A. oszt.)

Dent, bifurcata d’Orb. III. tábla 18. 21. ábra.
Dent, bifurcata. d’Orbigny : For. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 56. 1. II. tábla 38-. 

: \  ábra.
Dent, bifurcata. Beüss: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. I. köt. külön lenyomat. 3, 

I. I. tábla 10. ábra.
Dent, biíurcata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 88. 1.
Ezen fajnak mindeddig csak töredékeit ismerték, még pedig* a hej 

:v.<ő részét. A budai példányok közül vannak olyanok is, melyeken az
rész is megvan. Azokon láthatni, hogy a kezdő kamra gömbölyű, va

un el nagyobb a következőnél és tüskével ellátva. A lerajzolt példányok
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e fajnak változatait képviselik. A 21-ki ábrán nincsenek kitüntetve a 
nyílás sugarai.

Nem ritka.
Buda. (Újlak.) Sárisáp. (F. oszt.)
Buda. Kis-Svábhegy. (A. oszt.)

Dent. acuta d’Orb. III. tábla 20. ábra:
Dent, acnta. cVOrbigny: For. foss. d. bass. tert. d. Vienne. 56. 1. II. tab. 40—43. ábr.
Dent, acuta. Hantken : A magy. földt. társ. műnk. 88. 1.
Ezen faj igen nyúlánk alakkal bir, s az állal tűnik fel, hogy utolsó 

kamrája legjobban elválik a többiektől, s a kamrák szélessége mindin
kább kevesbedik lefelé. A kezdő kamra azonban nagyobb a másodiknál 
és tüskével ellátva. Az alak méretei azonban változók. Vannak t. i. igen 
vékony és vannak vastagabb alakok, valamint a héjak hosszúsága is 
igen változó.

Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető) Sárisáp. Üröm. (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy.) (A . oszt.)

Dent, pungens. Reuss. IV. tábl. 3. ábra.
Dent, pungens. Reuss : Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 3. köt. 64.1. III. tábl. 13. ábr.
Dent, pungens. Reuss : Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. 25. köt. 19. 1. II. tábl. 

16. ábra.
Dent pungens. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 88. 1.
A fentebb idézett értekezésemben fölemlitettem, hogy mindeddig csak 

egy példányt találtam volt ezen fajból, még pedig töredéket, melyen utolsó 
kamrái hiányzanak. Azóta sikerült nekem ép példányokat is találni, me
lyek teljesen megegyeznek a németországi septaria agyagban előfordulókkal.

Ritka.
Buda. (Újlak) (F. oszt.)

Dent, contorta Hantk. IV. tábl. 5 ábra.
Dent, contorta. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 89. 1. I. tábl, 16. ábra.'
Háza lefelé keskenyedvén, éles hegybe végződik. Kamrái ferde irány

ban lefutó bordákkal ellátvák. Varrányai ki nem vehetők. A hej felső ré
sze hiányzik. Csak egy példányon láthattam, hogy a hej felső része sima 
és csőalaku, mint ezt a fentebb idézett értekezésemhez csatolt rajz mutatja.

Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Dent. Vásárhelyii Hantk. IV. tábl. 1. ábra.
Dent. Vásárhelyii. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 89. 1. II. tábl! 35. ábra.
Ezen felötlő alakkal biró faj 8—10 hengerded egymáshoz sűrűn illesz

tett kamrából áll, melyek lefelé mindinkább keskenyedvén, éles hegybe 
végződnek. Varrányai vonalasak és csak nehány példány felső részén
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egy kissé mélyedtek. Felülete számos finom bordával ellátva. Utolsó kamrája 
gömbölyű.

Hosszúsága 1-1*5 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) CUBuda (Kis-Czell). (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy, Császárfürdő, Várhegy.) (A. oszt.)

Dent. Hörnesi Haiitk. IV. tábl. 2. ábra.
Dent. Hörnesi. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. IV. köt. 89. 1. I. tábl. 2. ábra.
Mindeddig nem találtam ezen faj héjainak ép példányait, hanem csak 

egyes töredékeit, melyeknek néhányán a kezdő kamra is megvan. A 
kamrák hosszúkásak, domboruak, dudordás bordákkal ellátvák, nagyságukra 
nézve csaknem egyenlők és többé-kevésbbé mély varrányok által egymás
tól elválasztvák. Kezdő kamrája tüskével allátva. Az 5 kamrából álló tö
redéknek hosszúsága 2.7 mm.

Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető) (F. oszt.)
Buda. (Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Dent. fflirenbergana Neug. III. tábl. 17. ábra.
Dent. Ehrenbergana. Neugeboren: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. 12. köt. 90. 1. 

IV. tábl. 14. ábra.
Dent. Ehrenbergana. Hantk: A magy. földt. társ. műnk. IV. köt. 89. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak) (F. oszt.)

Dent, obliquestriata Reuss.
Dent, obliquestriata. Beüss : Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesell. III. köt. 63. 1. III. 

tábl. 11., 12. ábra.
Dent, obliquestriata. Hantken : A magy. földt. társ. műnk. 89. 1.
Igen ritka.
Buda. (Újlak) (F. oszt.)

Dent, fissicostata Gümbel.
Dent, fissicostata. Gümbel: Beiträge z. Foraminiferafauna d. nordalp. Eocaengebilde 

48. 1. I. tábl. 46. ábra.
Ezen Foraminifera a Clavulina Szabói-rétegeknek egyik kitünőbb faja. 

Háza 6—9 kamrából áll, melyek sűrűn egymáshoz illesztett bordával vannak 
fedve. A kezdő-kamra gömbölyded, tüskenélküli. A követkéző kamrák fel
felé arányosan vastagodnak, s csak a hej felső részén sekély var
rányok által egymástól elválasztvák. Az utolsó kamra egy tompa, köz- 
pontkivüli sugaros csúcsba végződik.

A különbség, mely a bajorországi és a magyarhoni példányok között 
an. az, hogy Gümbel szerint a bajorországi példányoknál az utolsó kamra 
'ue<a sima, mig az a budaiaknál sugaros.



32 A Clavulina Szabói rétegek faunája.

Minthogy a budai példányok közül vannak olyanok, melyeknél a 
csúcs sugarai ki nem vehetők, föltehető, hogy ez a bajorországi példá
nyoknál is előfordul s ennélfogva én a budai példányokat egyfajuaknak 
tartom a bajorországiakkal.

Az általam talált példányok hosszúsága 3—6 mm.
A kezdő kamra vastagsága 0.4—0.5 mm.
Az utolsó kamra vastagsága Y  0-6—1 mm.
A Dentalina fissicostata az ó-harmadkori képződmény felső osztályza

tában nagy elterjedéssel bir. Ugyanis találtam ezen fajt a kis-czelli 
tályagban, a budai márgában, valamint a Tchihatcheffi rétegekben is.

Nem ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Zöldárok, Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy, 

Zugliget) Budakeszi, Üröm, Mogyorós, Piszke, Szarkas, Szápár, Porva. 
(A. oszt.)

Padrag. (Köves árok.) (Tchihatcheffi rétegek.)
Olaszország. Priabona, Brendola (Bryozoamárga).
Dent. Gümleli Hantk. n. sp. IV. tábl. 1 ábra.
Háza 9—14 kamrából áll, melyeknek az utolsója a legnagyobb. Le

felé a kamrák vastagsága mindinkább kisebbedik, minélfogva a hej alsó 
része hegyes. A hej felülete bordákkal ellátva, melyeknek száma az utolsó 
kamrán 14—17, a hej alsó részén pedig sokkal kisebb. A hej felső része 
némileg hasonlit a Dentalina bifurcata-éhoz, melytől azonban határozottan 
az által különbözik, hogy also része hegyes, mig a Dentalina bifurcata 
kezdő kamrája nagy, gömbölyű és tüskével ellátva. Az utolsó kamra egy 
központkivüli sugaros csúcsba végződik.

Hosszúsága 3—5 mm.
Az utolsó kamra vastagsága 0.5—0.8 mm.
Ezen faj a kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem rit

kán fordul elő.
Buda. (Újlak, városmajori téglevető.) (F. oszt.)
Dent, semilaevis Hantk. n. sp.^IV. tábl. 6. ábra. XII. tábl. 13. ábra.
Háza 7—8 kamrából áll, melyeknek vastagsága lefelé mindinkább 

kevesbedik s ennélfogva a hej alsó része hegyes. Az utolsó s néha az 
azt megelőző kamra is sima, a többiek pedig számos finom bordákkal 
vannak ellátva. A héj alsó részén a varrányok alig kivehetők, a felső 
kamrák azonban tisztán kivehető, többé-kevésbbé mély varrányok által van
nak egymástól elválasztva. Az utolsó kamra egy központkivüli sugaros 
csúcsba végződik.

Hosszúsága 1.5—2.5 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
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Dent. setosa Hantk. n. sp. XIII. tábl. 9. sz.
Ezen fajt mindeddig csak egy példányban találtam.
Háza 5 kamrából áll, melyeknek az elsője a legkisebb és gömbölyű. 

Az egymásután következő kamrák mindinkább vastagodnak s kisebb-na- 
gyobb mélyedések által vannak egymástól elválasztva. Az utolsó kamra 
: giásdad, s egy csaknem központi sugartalan csúcsba végződik. A héj 
felülete borzas.

Hosszúsága 1 mm.
Buda. (Újlak).
A Nodosarideák, igen fontos szerepet viselnek a Clavulina Szabói-ré- 

tegek faunájában, minthogy nagy mennyiségben vannak benne kifejlődve, 
és azok több faja kizárólag e képződmény sajátja s ennélfogva annak 
:ellemző Foraminiferáihoz tartozik. A nagyobb számmal előforduló fajok a 
következők:

Nodosaria Beyrichi N eug.
„ venusta Re üss.
„ spinicosta d ’ О r b.
„ equisetiformis S c h w a g.
„ bacillum D efr.
* latejugata Gümb.
„ bacilloides H a n t k .
„ budensis Han t k .
„ acuminata H a n t k .

Dentalina soluta R e u s s.
* consobrina d ’Orb.
я pauperata d ’Orb.
,, elegáns d ’Orb.
„ Verneuili d ’Orb.
я Reitzi Ha n t k .
n Zsigmondyi Hantk .
„ gigantea Hantk .
» capitata Boll .
„ bifurcata d ’Orb.
я acuta d ’Orb.
r fissicostata d ’Orb.
* Vásárhelyii Hantk .

Hörnesi Han t k .  
pungens Reuss .

я contorta Hantk .
Gtimbeli Han tk .

A nagyobb számmal előforduló Nodosarideák közül azonban sok kö- 
' iáj van, t. i. oly fajok, melyek a képződmény jellegzésére nézve

•F íT k ö n y v .  о
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nem bírnak fontossággal, minthogy azok neogen képződményekben is elő
jönnek.

A Clavulina Szabói jellemző Nodosarideák közül kiemelendők :
Nodosaria equisetiformis S eh w ag 

„ bacilloides H a n t k.
„ budensis Hantk .
„ acuminata H a n t k .

Dentalina gigantea Ha n t k ,
„ capitata Boll .
„ fissicostata Gömb.
„ Vásárhelyii Han t k .
„ Hörnesi Han t k .
„ pungens Re üss.
„ contorta Hantk .
„ Gümbeli Han t k .

c) Gl an d u l i n i d e a .  d’Orb.

Glandulina d’Orb.
Gland, laevigata d’Orb. IV. tábl. 7 ábra.
Gland, laevigata. d’Orbigny: For. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 29. 1.1. tábl. 4. 5. ábr.
Gland, laevigata. Hantken: A magy. földt. társ. mnnk. 89. 1.
A Clavulina Szabóirétegekben előforduló faj némely példányai azt 

a különbséget mutatják, hogy valamivel gömbölyiiebbek, mint a badeni 
példányok, s e tekintetben megegyeznek a németországi septariaagyag- 
ban előforduló példányokkal, melyeket Bornemann Gladulina inflata név 
alatt írt le. (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. 7 köt. 320. lap. 
XII. tábl. 6. 7. ábra.) Dr. Reuss azonban felhozza, (Denkschr. d. k. Ak. 
d. Wiss. 25. köt. Külön lenyomat. 20. 1.) miszerint mindazon alakok, me
lyek azelőtt külön fajoknak tartattak (Gland, elliptica. Reuss. Gland, elongata 
B o r ne m a n n .  Gland, inflata Bornemann. )  csak válfajai a typikus 
Gland, laevigatának d’Orb. A budai példányok is sok változatosságot mu
tatnak, melynélfogva azoknak azonosítása az imént nevezett fajjal iga
zolható.

Nem ritka.
Buda, (Valamennyi téglavető.) Recsk. (F. oszt.)
Buda. (Várhegy, Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Gland rotundata Reuss. XIII. tábl. 15. ábra.
Gland, rotundata. R euss: Denkschr. d k. Akad. d. Wiss I. köt. külön lenyomat. 

2. 1. I tábl. 2 ábra.
Háza igen kicsi tojásdad, felső végén hegyes, alsó végén gömbülyded. 

A varrányok alig kivehetők.
Hosszúsága 0.5.
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Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
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Gland. discreta Reuss. XIII. tábl. 16. ábra.
Gland, discreta. Reuss: Denkschr. d. k. Akad. d. Wissencsh. I. köt. külön lenymat. 

2. 1. I. tábl. 3. ábra ч
Háza hengerded, felső végén tompa, alsó végén hegyes. A héj alsó 

részén a varrányok alig, felső részén jól kivehetők.
Hosszúsága 0.6 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Lingulina d’Orb.
Ling. cestata d/Orb. var. seminuda Hantk. IV. tábl. 8. a., 6. b. ábra.
Ling, costata D’Orbigny: For. foss. d. bass. tért. d. Vienne. G2.1. III. tábl. 1—5. ábra.
Alakjára nézve teljesen megegyezik a Lingulina costatával, (d’Orb.) 

melytől azonban az által különbözik, hogy felülete nincsen fedve annyi 
sok vastag bordával, mint az említett faj. Kerülete karimás, felülete simá
nak látszik, egy némely példányon a héj szélén kivehetni egy nehány 
bordát. Minthogy a Lingulina costatánál is az utolsó kamra többnyire 
egészen sima, s a bordák vastagsága is nagyon változékony, a budai fajt 
csak egy válfajnak tartom a Lingulina costatá-nak d’Orb.

Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető.) (F. oszt.)
Buda. (Várhegy.) (A. oszt.)

Ling, glabra Hantk. n. sp. XIII. tábl. 14. ábra.
Háza összenyomott 3—7 kamrából áll, melyek sekély varrányok által 

egymástól elválasztvák. A kamrák szélessége nagyobb azoknak magassá
guknál. Az utolsó kamra valamivel nagyobb az előbbinél.

A Lingulina costatától határozottan különbözik ezen faj az által, hogy 
karimája nincsen, felülete teljesen sima, s a kamrák összenyomottak.

Ezen faj a budai márgában nem ritkán fordul elő, a kis czelli tályag- 
ban mindeddig csak egy példányban találtam.

Hosszúsága 1.5—2 mm.
Szélessége 1.5—2 mm.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Zöldárok, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy.) Budakeszi. 

A. oszt*)
Olaszország. Priabona (Bryozoa márga).

A Grlandulinideák közül a legfontosabb a Lingulina glabra, minthogy az 
Clavulina Szabói rétegek alsó osztályzatának egyik jellemző Foraminife- 

:áia. A többi faj pedig közönyös, minthogy neogen rétegekben is előfordul.
3*
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d. F  r on die и l a r ide  a.

Rhabdogonium Reuss.
Rhabd. budensis Hantk. XIII. tábl. 12. a. b.
Rhabd. budensis. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4 köt. 90.1. I tábl. 19. ábra.
Ezen parányi faj háza háromlapu, üvegfényü s felülről lefelé mindin

kább keskenye Ivén, tompa hegybe végződik. Utolsó kamrája csőbe nyúlik 
ki. All 6—7 keskeny kamrából. Oldallapjai kissé homuruak.

Némely iszapolási maradékban nem ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Mogyoros. (A. oszt.)

Frondicularia.

Frond. superba Hantk. n. sp. IV. 16. tábla.
Háza dtilényded, igen összenyomott, számos egymást körülvevő keskeny 

kamrából áll. A kezdő kamra gömbölyű,, a többiek egy háromszög két szárát 
képviselvén, melyek a héj alsó részén hegyesebbek, mint annak felső ré
szén. Az utolsó kamra vékony csúcsba végződik. A kamrák száma 10—17.

Hosszúsága 2—4 mm.
Szélessége 1.5—2.5 mm.
Ezen igen szép faj nem ritkán fordul elő.
Buda. (Újlak, városi major.) (F. oszt.)
Buda. (Ördög árok, Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Frond, tenuissima Hantk. n. sp. XIII. tábl. 11. ábra. a, b.
Háza számos igen finom és keskeny kamrából áll, melyek csaknem 

mindnyájan a héj aljáig lefutnak, minélfogva a héj körzete kerülékes. 
Kezdő kamra ki nem vehető. A kezdő valamint az utolsó kamra hegye
sek. Ezen faj az előbbitől már a héj kicsinységénél és a kamrák szerfe
lett nagy vékonyságánál fogva határozottan különbözik. Azonkívül a Frond, 
superba nagy kezdő kamrával bir, mig az igen kicsiny a Frondicularia 
tenuissimánál.

Mindeddig csak töredékeket találtam. Ezek szerint Ítélve: hosszúsága 
1—1.5 mm., szélessége 0.3—0.5 mm.

Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Buda. (Zöldárok.) (A. oszt.)

Flabellina.

Flab, striata Hantk. n. sp. XIII. táb. 13. ábra.
Ezen parányi Foraminiferafaj, melyet mindeddig csak egy példányban 

találtam 9 összenyomott kamrából áll, melyek ú alakú varrányok által
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aimak egymástól elválasztva. Az utolsó kamrák egy kissé betekeredet- 
’ :к . Felülete 12 finom bordával van fedve.

Hosszúsága 0.4 mm.
Szélessége 0.1 mm.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

FI ab. budensis Hantk. n. sp. IV. tábl. 17. ábra.
Háza 10—15 éles szögű ivalaku keskeny kamrából áll, melyek se- 

kv’.y varrányok által vannak egymástól elválasztva. Az alsó kamrák szárai 
_ n egyenetlenek, az egyik oldalon egészen a héj aljához nyúlván, a 

' .asik oldalon pedig sokkal rövidebbek.
Hosszúsága 1.5—2.5 mm.
Szélessége 0.5—1.0 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak, Városmajor.) (F. oszt.)

A Frondicularidea, melyek Reuss szerint a németországi oligocen réte
gében több helyen nagy mennyiségben fordulnak elő, a Clavulina Szabói 

.egekben igen alárendelt szerepet viselnek, minthogy ezeket igen ritkán 
: Sülni a nevezett rétegekben.

e. P l e u r os t o  mel l idea.
Pleиrostomella Reuss.
Pleurost. eocaena Gümb. XIII. tábl. 17. ábra.
Pkur. eocaena, Gümbel: Beitr. z. Foraminifcrafauna d. Nordalpinen Eoidengebilde. 

- .1 .  tábl. 53. a , 53. b. ábra.
Ezen fajt mindeddig csak 2 példányban találtam a budai márgában,

■éknek egyike 1 mm, másika 1.6 mm. hosszú. A leírás, melyet Gümbel a 
* .-zett értekezésben ezen fajról ad, teljesen ráillik a budai példányokra 

■ л. hogy nem kétkedem, miszerint a budai példányoknak a németor- 
* - a fentebbi név alatt leirt fajjal való azonosítása helyes.

Buda. 1 Kis-Svábhegy.) Mogyoros. (A. oszt.)

г  ' Árost, acuta Hantk. n. sp. XIII. tábl. 18. ábra.
::.tza orsóalaku, alsó része igen hegyes. All 7 kamrából, melyek alig 
7~ : varrányok által vannak egymástól elválasztva. (A rajz ezen tu- 
.'-■got nem tünteti ki, minthogy ellenkezőleg ottan a varrányok mé- 

. - tehát a kamrák gömbölyűeknek látszanak a mi .valóságban 
Az utolsó kamra a legnagyobb, csaknem a ház felét tevén. A 
.a sokkal kisebb és lefelé mindinkább kisebbedik. A nyílás

: : i aku.
’vldig csak 1 példányban találtam. Szápár .  (A. oszt.)

: r iiv-stomellideák a Clavulina Szabói rétegek jellemzésére nézve
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nem bírnak nagy fontossággal, minthogy igen ritkán fordulnak elő. De annyi
ból igen érdekesek, amennyiben régebben azt hitték, hogy ezen Foramini- 
fera csak a krétaképződménynek sajátja. Újabb időben pedig több helyen 
találták azokat harmadkori képződményekben, s a magyarországi leletek 
ezen Foraminifera-nem eddig ismert előfordulási helyeit kettővel szaporítják.

2. Cristellaridea.

Marginulina d’Orb.
Marg. complanata Hantk.
Marg. complanata. Hantken: A magy. föld. társ. murik. 4. köt 90. 1. II. tábl. 28. ábra

A mint ezt az imént idézett értékezésemben előadtam, háza összenyo
mott, üvegfényü. All 7—8 csaknem egyenlő magasságú keskeny kamrá
ból, melyeknek varrányai ferdék és tisztán kivehetők. A ház szélessége 
és hosszúsága legnagyobb részén egyenlő. Az első kamrák betekeredése 
igen csekély. A kerek sugartalan nyílás a hátszélen van.

Hosszúsága 0.4—0.5 mm.
Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Marg. sübregularis Hant.
Marg. subregularis. Hantken. A magy. föld. társ. műnk 4. köt. 90. 1. I. tábl. 20. ábra.
Hasonlít a Marginulina regularis-hoz d’Orb. (D’Orbigny: Foraminif. 

foss. d. bass. tért. d. Vienne. 68. 1. III. tábl. 9—12 ábra.) Különbözik 
pedig attól azáltal, hogy varrányai ferdék, nyílása sugaros és hogy ke
vesebb kamrával bir. Kamrái domboruak, szélességök nagyobb magassá
guknál. A kezdő kamra gömbölyded.

Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Marg. pediformis Born. IV. tábl. 12— 13 ábra.
Marg. pediformis. Bornemann: Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. 7. köt. 326. lap 

13. tábl. 13. ábra.
Marg. pediformis. Hantken: A magy. föld. társ. műnk. 4. köt. 91. 1.

Ezen faj igen kis kezdő kamrával bir, a következők tetemesen na
gyobbodnak. Az utolsó kamra majd csaknem egyenlő az előttivel vagy 
pedig nála jóval nagyobb, mint ezt a 12. és 13. ábrákon látható. Különben 
a kamrák nagyságra nézve igen változékonyak. Utolsó kamrája sugaros 
csúcsban végződik.

A németországi példányok a mint látszik valamivel vastagabbak, — 
de mégis annyira megegyeznek a magyarországiakkal, hogy azoknak fa
jukra nézve való azonosítása alig kétségbe vonható.

Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
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Магд, suhbullata Hantk. n. sp. IV. tábl. 9., 10. ábra 5 V. tábl. 9.
ábra.

Marg. bullata. Hantken : A magy. föleit, társ. műnk. 4. köt. 91. 1.
Ezen faj igen hasonlít a Marginulina bullatá-hoz Reuss., melyet dr. 

Reuss: a westphali, hannoveri és krétaképletekből idézi (Reuss Sitzungsb* 
d. k. Akad. d. Wiss. 40. köt. 205. 1. 6. tábl. 4—6. ábra.) A mintazt a 
ruutebb idézett értekezésemben elő is adtam, Beüss, kihez a budai példá
nyokat összehasonlítás végett küldtem volt Bécsbe, azt szives volt velem 
közölni, miszerint a budai példányok alig külömböznek a krétaképződmé- 
:.уíi Marginulina bullatától. Ennélfogva ezen fajt Marg. bullata név alatt 
mbár kérdés-jellel hoztam fel a fentebb idézett értekezésemben.

Azonban találtam későbben oly különbséget a budai és a némotországi 
rajok között, hogy azoknak azonosítását helyesnek nem tartóin, s ennél- 
rogva a budai példányokat uj fajnak ismerem el.

A főkülömbség abban áll, hogy a Marg.bullata utolsó kamrája egy 
-őalaku karimás nyujtványba végződik, mig a budai példányoknál az 

utolsó kamra rövid sugaros csucscsal bir. Csak némelynél a sugarok ki nem 
vehetők, mint ezt a 9. ábra mutatja, de ezen esetben is az utolsó kamra 
•sak hegyes s nem végződik csőalaku nyujtványba.

Azonkívül a két faj nagyságukra nézve is különböznek egymástól. A 
Marginulina bullatá-nak méretei Reuss szerint:

Hosszúság: 0.584 mm. Szélesség 0.365 mm.. A Marginulina subbullatá- 
nak méretei pedig:

Hosszúság 1.2—1.5 mm. szélesség 0.5 mm.
Ritka
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Marg. globosa Hantk.
Marg. globosa. Hantken : A magy. föld. társ. műnk. 4. köt. Ií. tábl. 22. ábra.
Igen felötlő alakkal biró Foraminifera. Háza két gömbölyít csaknem 

uyenlő nagyságú kamrából áll, melynek utolsó válaszfala (Septalfläehe) 
párkány olt. Hátszéle karimával van ellátva. Nyílása csaknem központi, su- 
-avos. A kezdő kamra tüskével van ellátva.

Hosszúsága 0.5 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Marg. recta Hantk. n. sp. IV. tábl. 15. ábra.
Háza hengerded, három igen sekély varrányok által egymástól elvá

l t o t t  kamrából áll. Az utolsó kamra a legnagyobb s a hátszélen egy 
'Ugartalan csúcsba végződik.

Mindeddig csak egy példányban találtam.
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Hosszúsága 1.2 mm.
Szélessége 0.3 mm.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)
Mar ej. indiffevens Hantk. n. sp. IV. tábl. 14. ábra.
Hasonlít a Marginulina similis-hez (D’Orbigny: For. foss. d. bass. tért. 

d. Vienne. 69. 1. III. tábl. 15—16 ábra).
Háza hosszúdat!, az elsőt kivéve, mely a legkisebb csaknem egyenlő 

magas kamrával bir. melyeknek száma 5. Mindeddig csak 1 példányban 
találtatott.

Hosszúsága 1—2 mm.
Szélessége 0.3 mm.
Buda. (Várhegy.) (A. oszt.)
Marg. splendens Hantk. n. sp. IV. tábl. 11. ábra.
Háza 8 oldalvást kevéssé összenyomott kamrából áll, melyek igen se

kély varrányok által vannak egymástól elválasztva. A kezdő kamra a leg
kisebb, az utolsó a legnagyobb. Az utolsó kamrát kivéve a többi kamra 
szélessége nagyobb magasságuknál. Az utolsó kamra egy központkiviili 
csúcsba végződik.

Hosszúsága 1.6 mm.
Szélessége 0.5 mm.
Mindeddig csak 1 példányban találtatott.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Marg. hudensis Hantk. n, sp. XIV. táb. 5. ábr.
Háza egyenes s 7 ferde varrányok által egymástól elválasztott kam

rából áll. Az utolsó kamra egy sugaros csúcsba végződik. (A sugarak 
nincsenek kitüntetve a rajzon.) Mindeddig csak 1 példányban találtatott.

Hosszúsága 2*5 mm.
Szélessége 0*5.
Buda. Kis Svábhegy. (A. oszt.)
Marg. tunicata Hantk. XIV. táb. 8. ábr. a. b.
Marg. tunicata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 2. tábl. 24. ábra.
Háza 3—5 kamrából áll. Háta szögletes, oldalai összenyomottak, 

laposak, bordákkal ellátva mintegy köpenyt képezvén, mely alól a göm
bölyű, tisztán kivehető varrányok által egymástól elkülönített kamrák 
az előoldalon kibújnak. Utolsó kamrája hosszú csőbe nyúlik ki.

Alakjára nézve változó a mennyiben utolsó kamrája néha körös-kö
rül mély varránybarázdák által különittetik el a többitől.

Hosszúsága 0*6—0. 8 mm.
Szélessége 0*1 mm.
Igen ritka.
Buda (Újlak) (F. oszt.)
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Магд. Beírni Reuss. V. táb. 1. 2. ábr. XIV. táb. 6. ábr.
Marg. Behmi. Reuss: Denkschr. d. Ak. d. Wiss. 25. kötet 138. lap 2. táb. 37. ábra.
Marg. Behmi. Hantken : A magy. földt. társ. műn. 91. lap. 2. táb. 21. ábr.
Ezen Foráininifera, mely a Clavulina Szabóirétegeknek legjellemzőbb 

fajainak egyike, héja alsó részének alakjára nézve, mint ezt a fentebb 
idézett értekezésemben előadtam, igen változó. — Mig t. i. ezen faj pél
dányainak egy része mély varránybarázdák által egymástól elkülönített 
kamrákkal bir s ennél fogva teljesen megegyeznek a dr. Reuss által leirt 
némétországi példányokkal, azoknak más részénél a héj alsó kamrái 
annyira ellapulnak és egymáshoz forradnak, hogy ezen rész szélesebb lesz 
a felsőnél és a varrányok ki sem vehetők.

Dr. Reuss az „Oberoligocäne Korallen aus Ungarn“ czimíi értekezé
sében1) azt hozza fel, hogy a Marginulina Behmi csakis a miocén Mar- 
ginulina hirsutának válfaja (Form) lehetne. Mint ezt a magy. tud. Ak. 
april 17-ki ülésében felolvasott értekezésemben2) előadtam, a Marginulina 
(Cristellaria) Behmi Reuss határozottan az által különbözik a Maiginulia 
hirsutától, hogy felülete tisztán kivehető bordákkal bir, melyek a Marg. 
hirsutánál teljesen hiányoznak. Mig az utolsó nagy mennyiségben lép föl 
Magyarország neogen képleteiben, eddigelé nem találtam oligocen-rétegek- 
ben. Ellenkezőleg a Cr. Behmi kizárólag oligocen képletekben fordul elő. 
Ennélfogva e két faj megegyesitése nem volna igazolható.

Hosszúsága 1—2 mm.
Szélessége.
Gyakori.
Buda. (Valamennyi téglavető). Budakeszi, N.-kovácsi, Solniár, Üröm, 

Bogdány, Esztergom, Tokod, Dorogh, Sárisáp. P. Lökös, Kis-Harkány 
Recsk. (F. ősz.)

Buda. (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis-Svábhegy, 
Zugliget). Budakeszi, Mogyorós, Szarkás, Bajoth, Piszke, Puszta-Nána, 
Szápár, Csernye, Bakony-Nána, Porva (A. oszt.)

A Marginulinák közül a Marginula Behmi igen nagyfontosságu, minthogy 
ez általánosan el van terjedve a Clavulino Szabói rétegekben, igen köny- 
nyen felismerhető s felötlő alakjánál fogva más fajokkal össze nem té
veszthető. — A többi Marginulina faj igen közönyös, a mennyiben rit
kán fordul elő.

Cristellaria d'Ürb.
Crist, cymboides d Orb. V. táb, 3. ábr.
Crist, cymboides d'Orbigny : For. foss. d. bass, tért. d. Vienne. 8G. lap 3. táb.

* . 31. ábra.

*) Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. 39. köt. külön lenyomat. 5. 1.
2) Az esztergomi rétegek és a kis-czelli tályag földtani kora. Értekez. a term, 

köréből. 1871.
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A budai márgában találtam oly alakokat'is, melyeket a Cristellaria 
compressá-val megegyezőknek tartom. Ezek leginkább az igen ferde varrá- 
nyok által tűnnek föl. Ezen faj háza összenyomott, 6—8 kamrával. A 
kamrák keskenyek. Az utolsó kamra sugaros csúcsba végződik. (A suga
rak nincsenek kitüntetve a rajzon.)

Igen ritka.
Buda. Kis Svábhegy. (A. oszt.)

Crist. Schwageri Hantk. n. sp.
Háza 8—10 összenyomott, keskeny kamrából áll, melyek többé-ke- 

vésbbé mély varránybarázdák által vannak egymástól elkülönítve. A héj 
elő- és hátszéle karimás. Az utolsó kamra nyílása sugaros.

Hosszasága 2—3 mm.
Szélessége 1 mm.
Ezen szép Foraminiferát dr. Schwager tiszteletére, ki szives volt 

Münchenben tartózkodásomkor a kis-czelli tályag Foraminiferáinak a hae- 
ringiákkal való összehasonlítása alkalmával a legnagyobb készséggel segí
teni, Cris. Sclnvageri-nak nevezem.

Némely iszapolási maradékban nem ritkán fordul elő.
Buda. (Újlak. Városmajor.) (F. oszt.)
Buda. kis Svábhegy. (A. oszt.)

Crist, increscens Iieuss.
Crist, increscens. Beüss: Sitzungsber. d. k. Akad.d. Wissensch, 48. köt.501. 4. tábla 

47. 48. ábra.
A recskei rétegekben oly alakok fordulnak elő, melyeket a Cris. in- 

crescens-sel megegyezőknek tartom.
Ritka.
Becsk. (F. oszt.)

Crist, irregularis Hank. n. sp. XIV. táb. 2. és 3. ábr.
Háza többé kevésbé görbült. Alsó része többé kevésbé betekere- 

dett s számos kis kamrából áll. A kamrák felfelé mindinkább nagyobbod
nak s ferde varrányok által vannak egymástól elválasztva. Szélességük 
jóval nagyobb magasságuknál. A két példányon, melyeket mindeddig 
találtam, nem lehet kivenni váljon nyílásuk sugaros vagy nem.

Hosszúsága 2*8 mm.
Szélessége 07  mm.
Igen ritka.
Buda. Kis-Svábhegy. (A. oszt.)

Crist, porvaensis Hantk. n. sp. XIV. táb. 1. ábra.
Háza egyenes, 6—10 keskeny ferde varrányok által egymástól elvá

lasztott kamrából állván. — A varrányok szemcsés párkánynyokkal fedvék.
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— Az utolsó kamra ferdén végződvén. — Nyilasa a hátszélén van és su- 
garos. Első- és hátszéle éles.

Ezen igen csinos faj mindeddig csak a porvai márga iszapolási ma- 
rádékában találtam. Nem ritkán fordul elő.

Hosszúsága 0*7—1*0 mm.
Szélessége 0*2 mm.
Porva. (A oszt.)

Crist, minuta Hantk. n. sp. XIV. táb. 7. ábr.
Háza 7 összenyomott kamrából áll, melyek a héj alsó részén igen 

kicsinyek és betekeredettek, a felső kamrák egyenes sorban egymásra 
rakodvák s mindinkább nagyobbodnak. Az utolsó kamra a legnagyobb, s 
mint látszik egy sugartalan csúcsba végződik. — Csak 1 példányban ta
láltam.

Hosszúsága 0*6 mm.
Szélessége 0*15 mm.
Porva. (A. oszt.)

Crist, elegáns Hantk. n. sp. XIV. táb. 4. ábr.
Háza üvegfényü s áll 10 kamrából, melyek közül az első 5 beteke- 

redett, a többiek pedig egyenes sorban egymásra rakodvák s vonalas var- 
rányok által egymástól elválasztvák. — Elő- és hátszéle éles. — Nyílása a 
hátszélen áll.

Mindeddig csak 1 példányban találtam.
Hosszúsága 1 mm.
Szélessége 0*2 mm.
Buda. (Újlak). (F. oszt.)

Crist, gladius Phil, V. táb. 12. ábr.
Marginulina gladius. Philippi Beitrage z. Kenntniss d. Tertiärf. d. nordw. Deutschb. 

40. 1. 1. táb. 37. ábr.
Crist, gladius. Reus: Sitzungsb. d.k. Akad. d. Wissensch. 18. köt. 2320.1. 173. táb. 

31 .'ábr. 3. táb. 32. 33. ábr.

Crist, gladius. Reuss : ugyanott, 50. köt, 21. lap 2. táb 14. —17 ábr
Crist, gladius. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 91. lap 2. táb. 25. ábr. a. b.

E/.en Foraminifera a Clavuliua Szabói rétegeknek egyik lefontosabb 
taja, minthogy általánosan el van terjedve s a nevezett képződmény leg
jellemzőbb Foraminiferainak egyike.

Igen gyakori.
Buda (Valamennyi téglavető), Nagy Kovácsi, Üröm, Pomáz, Buda

keszi, Bogdány, Esztergom, Sárisáp, To hód, Dorogh, Nagy-Sáp (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Császárfürdő, Kis-Svábhegy, Zugliget). (A. oszt.)

Crist, arcuata Phil. V. táb. 10. ábr.
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Marginulina? arcuata. Phlippi: Beitr. z. Kentn. d. Tertiärf. d nordw. Deutschl. 5. 1. 
I. táb. 28. ábr.

Crist, arcuata. Reuss: Sitzungsb. d, k. Akad. d. Wiss. 18. köt. 223. 1. 3. táb. 34— 
36. ábr. 50. köt. 29. 1. 2. táb 9.—11 ábr.

Crist, arcuata. Hantken: A magy, földt. társ. műnk. 92. lap 2. tábla 26. ábra. 
a, b. c.

Ezen Eeraminifera is nagy számmal fordul elő a Clavulina Szabói-réte- 
gekben — s ezeknek egyik legjellemzőbb faja. Igen változó; bordái, melyek 
a varrányvonalokon emelkednek, vagy simák vagy szemercsések. A szem
csés bordákkal ellátottakat dr. Keuss eleinte külön fajnak tartotta és 
Cristellaria argutá-nak nevezte, újabb értekezésében pedig a Crist, arcuatá- 
val Phil, összevonta. (Keuss: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. 50. köt. 
külön lenyomat 29. 1.)

A magyarhoni példányok is igen változók, s úgy látszik, hogy ezen 
faj csakis a Cr. gladius-nak válfaja. Ugyanis a kamrák betekeredése a 
héj alsó részén nagyon változó.

A Crist, arcuata Phil, nagy mennyiségben van elterjedve a Clavulina 
Szabói rétegekben.

Buda. (Valamennyi téglavető.) Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Solinár, 
Sz. Iván, Üröm, Pomáz, Bogdány, Esztergom, Tokod, Sárisáp, Szápár, 
Csernye, Becsk. (F. oszt.)

Buda (Szépvölgy, Várhegy, Kis-Svábhegy, Zugliget), Budakeszi, Mo
gyorós, Piszke, Szápár, Porva. (A. oszt.)

Crist nummulitica Grümb. VI. tábl. 4. ábra a., b. var.
Crist, nummulitika. Gümbl: Beitr. z. Foranminiferafauua d. nordalp. Eocaengeb. 56. 1.
Háza igen összenyomott, hátszéle kerek; előszele alsó részén egye

nes, felső részén többé-kevésbe görbe.
All 10-20. igen keskény kamrából, melyeknek varrányaí vonatosak, 

iveitek és mélyen lefutók. Az első kamrák egy kissé felduzzadtak s vas
tagabbak mint a következők. Némely példány hátszéle karimás.

Hosszúsága 2—5. mm.
Szélessége 0.7—2. mm.
Vastagsága 0.2 mm.
A magyarországi példányok annyiból különböznek a bajorországiaktól, 

hogy az utóbbiak hátszéle mint ezt Gümbel leírása szerint feltehetni, nem 
karimás — és hogy a magyarországi példányok vékonyabbak, mint a 
bajorországiak. De a magyarországi példányok közül is vannak olyanok, 
melyeknek semmi karimájuk nincsen — s a ház vastagságának csekély 
különbségét nem tekintem oly fontosnak, hogy annak alapján a két he
lyekről való példányokat különböző fajokkoz soroljam.

A magyarországi példányokhoz igen közel áll a Cristellaria dentata 
Karrer, mely Morvaország, Silézia neogen rétegeiben találtatott. A különbség
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leginkább abban áll hogy a Crístellariá dentata fogas karimával bir, 
a mi a budai példányoknál soha sem fordul elő.

A Cristallaria nummulitica G-iirnb var, nagy elterjdéssel bir a Clavulina 
Szabói rétegekben, kivált Buda vidékén.

Gyakori.
Buda. (Újlak, Városmajor.) Kis-Czell. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Császárfürdő, Kis-Svábhegy Zugliget) Budakeszi, 

Üröm, Mogyoros, Piszke. (A. oszt.)

Crist, proprinqua Hantk. V. táb. 4. ábra.
Háza alulról kerekített, felülről rövid csaknem központi és sugaros 

csúcsba végződvén. All 7 kamrából melyek közül az elsők tőkelyletlentil 
betekeredettek. Hátszéle szögletes. Az utolsó kamra élűiről igen domború. 
Varrányai sekélyek. Hasonlít a Cristellária pygmeához Reuss, mely a né
metországi septaria agyagban fordul elő. (Reus: Sitzungsb. d. k. Akad. d. 
Wissensch. külön lenyomat ; 49. 1. 4. táb. 44. ábra.) A budai faj sokkal 
nagyobb a Cr. pygmeánál s azonkívül az első kamra előlapja nem nyúlik 
egészen a kezdő kamráig.

Hosszúsága 0.7—1.2 mm 
Széllesége 0.5 0.7 mm.
Igen ritka.
Buda, Császárfürdő. (A. oszt.)

Crist. arcuata d ’Orb. V. táb. 5. ábra. a. b. c. 6. ábra.
Crist, arcuata. D ’Orbigny : Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 87. 1. 3. táb. 35.. 

3(3. ábra.
Crist, arcuata. Hantken : A magy. földt. társ. murik. 92. 1.

A budai példányok teljesen megegyeznek a. d;Orbigny által fentebbi 
név alatt leirt fajjal. Felötlő alakjánál fogva igen könnyen felismerhető. 
Háza üvegfényű. Hátszéle szögletes. Előoldala széles és csaknem egyenes, 
úgy hogy a héj átmetszete egy háromszög.

Ide tartoznak Cr. tetraedra Bornem. (Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch.
7. köt. 23.1. II .tábl. 15. ábra.) és Cr. trigonalis Reuss. (Ugyanott 3. köt. 
27. 1. 2. tábl. 12. ábra.) a mint ezt dr. Reuss kimutatta. (Denkschr. d. 
k. Ak. d. Wissensch. 25. köt. 26. 1.)

Hosszúsága.
Szélessége.
Ezen faj gyakran előfordul a Kis-Czelli tályagban.
Buda. (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)

Crist. Kochi Reuss. V. tábl. 7. ábra.
Crist. Kochi. Reuss. Denkschr. d k. Akad. d. Wissensch, 25. köt. 23. 1. 2. tábl. 

35. ábra.
Crist. Kochi. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 92. 1.
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Háza hosszúkás, tojásdad kevéssé összenyomott. Hátszéle szögletes, a 
sokkal rövidebb előoldal tompább.

All 8 kamrából, melyek vonalas varrányok által egymástól elválasztvák. 
Az utolsó kamra előlapja csaknem a kezdő kamráig fut le, és sugaras 
csucscsal van ellátva.

Ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Crist. Landgrebeana Reuss.
Crist. Landgrebeana. Reuss: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. 50. köt. külön le

nyomat. 27. 1. 111. tábl. 1. ábra.
Crist. Landgrebeana. Ilantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 2. 1.

A Kis-Czelli tályagban igen ritkán fordulnak elő oly Foraminifera-ala- 
kok, melyek a Cristellaria Landgrebeaná-val legjobban megegyezni látszanak. 
Váljon pedig a budai példányok csakugyan azonosok a németországiak
kal, arról nem tudtam teljesen meggyőződni.

Igen ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Crist, fragaria Gümb. VI. tábl. 1 2. 3. ábra
Marginulina fragaria. Gümbel: Beitr. z. Foraminíferenf, d. nordalp. Eocaeng. 57. 1. 

I. tábl. 58 a., 58 b., 58 c.

Ezen faj alakjára nézve igen változó, majd hosszúra nyújtott, majd 
szélesebb házzal bir. Elő- és hátszéle éles. Oldalai szemcsékkel fedvék, 
melyek a héj hosszában sorokban vannak elrendezve.

A héj felső kamrái néha csupaszak. Nyílása sugaros, s majd hátszéli 
majd csaknem központi. A sugarakat néha nem is lehet kivenni.

Hosszúsága 1—3 mm.
Szélessége 0.5—1 mm.
Buda. (Újlak.) Ritka. Recsk. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Zugligct.) Budakeszi, Mo

gyorós, Piszke, Szarkás, Pászto-Nána, Szápár, Csernye, Bakony-Nána, Porva. 
(A. oszt.)

A Cristellariak közül legnagyobb fontossággal birnak következő fajok:
Crist, gladius Phil.
Crist, arcuata Phil.
Crist, fragaria Gümb.
Crist. Schwageri Hantk.
Ezek a Clavulina Szabói legjellemzőbb Foraminiferáihoz tartoznak, 

minthogy mindeddig kizárólag a kérdéses rétegekben találtattak, s na
gyobb mennyiségben lépnek fel, és felötlő alakjuknál fogva igen könnyen 
fölismerhetök.
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A nagyobb mennyiségben fellépő fajok közé tartozik a Christ, arcuata 
cVOrb is, de minthogy ez neogen rétegekben is igen gyakori, a kérdéses 
rétegcsoport jellemzésére nézve közönyös.

Robulina d’Orb.
Rob. depauperata Reuss. VI. táb. 5., 6. ábra. XIV. táb. 16. ábra.
Rob. depauperata. Reuss : Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 3. köt. 7 0. 1. IV 

tábl. 29. ábra. Sitzuugsb. d. kön. Akad. d. Wiss. 54. 1. 67., 68. ábra.
Rob. depauperata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 92 1.
Ezen változó faj, Buda vidékén nagyobb alakokban lép föl, mint 

Németországban, s néha a varrányok párkányoltak, mint ezt az 5. ábra 
mutatja.

Átmérője 11j2—2 mm.
Ritka.
Buda. ^Ujlak.) (F. oszt.)

Rob. calcar Linn, cultrata. Monti*.
Rob. cultrata. D ’Orbigny: Forr. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 96. 1. IV. tábl. 10— 

13. ábra.
Cristellaria (Rob.) calcar Linn, cultrata Monti. Hantk : A magy. földt. társ. műnk. 

93. 1. II tábl. 31. ábra.
Nem ritka.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Sárisáp, Tokod. (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy.) Budakeszi, Mogyoros, Piszke. (A. oszt.)

Rob. inornata d’Orb. VI. tábl. 9. ábr.
Rob. inornata D’Orbigny : For. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 102. lap. IV. tábl. 

25., 26, ábra.
Crist. (Rob.) inornata. Hantk: A magy. földt. társ. műnk.
Nem ritka.
Buda. (Újlak.) (F. oszt.)

Rob. Kubinyii Hantk. VI. tábl. 7. ábra.
Crist. (Rob.) Kubinyii. Hantk: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 92. 1. II. tábl. 

29. ábra. a., b.
Háza tojásdad, igen összenyomott, lapos, nem egészen betekeredzett 

tekerményekkel. Áll számos kamrából, melyek vonalas varrányok által 
vannak egymástól elválasztva, Nyílása sugaros. Hátszéle többé-kevésbbé 
széles karimával ellátva.

Ezen szép Foraminifera igen könnyen felismerhető és a Clavulina 
Szabói rétegek legjellemzőbb Foraminiferáinak egyike.

Átmérője 2—4 mm.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Nagy Kovácsi, Üröm, Bogdány, Eszter

gom, Tokod, Dorogh, Sárisáp. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Kis Svábhegyi (A. oszt.)
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Rob. arcuato-striata Hantk. VII. tábl. 2. ábra.
Crist. (Rob.) arcuato-striata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 93. lap. 

II. tábl. 30. ábra,
A mint ezt az imént idézett értekezésemben előadtam, háza kerek- 

ded, tökéletesen egymást íedő tekervényekkel. Utolsó tekervénye 7—9 
kamrából áll, melyek igen görbült vonalas varrányok által egymástól el- 
különitvék. Oldallapjainak központi táján többé ke/ésbbé kivehető sima 
kerek tér látható. Hátszéle karimás. Nyílása sugaros.

Átmérője 2—3 mm.
Gyakori.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Üröm. Esztergom, Sárisáp. (F. oszt.)

Bob. princeps Reuss. VI. tábl. 8. ábra.
Rob. princeps. Reuss: Sitzungsb. d k. Akad. d. Wissensch. 50. köt. Külön lenyo

mat. 32. 1 V. tábl. 3. ábra
Crist, (Rob.) princeps. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 90. 1. II. tábl. 

33. ábra.
Ezen tojásdad alakjánál és a varrányokat fedő erős bordáknál fogva 

feltűnő faj nem ritkán fordul elő a Clavulina Szabói rétegekben s ezeknek 
egyik legjellemzőbb alakja.

Hosszabb átmérője 2—3 mm.
Rövidebb átmérője 1.5—2 mm.
Buda. (Valamennyi téglavető.) Nagy-Kovácsi, Üröm, Bogdány, Tokod, 

Sárisáp, Dorogh. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Kis-Svábhegy.) (A. oszt.)

Rob. limbosa Reuss. VI. táb. 11. ábr.
Rob. limbosa. Reuss: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissdnsch. 48. köt. 55. 1. 6. 

táb. 69. ábr.
Críst. (Rob.) limbosa. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 93. 1. 2. táb. 

32. ábr.
Háza kerekded, számos kamrával, melyek vonatos, kevéssé görbült 

varrányok által vannak egymástól elkülönítve. Az oldallapok közepén egy 
kissé kiálló, sima tér létezik.

Átmérője 1V2—3
Ezen faj talán megegyesíthető a Robulina clypeiformis-sal d’Orb.
A Robulina limbosa a Clavulina Szabói rétegeknek egyik kiváló 

faja, s nem ritkán fordul elő.
Buda. (Valamennyi téglavető) Esztergom, Sárisáp. (F. oszt.)
Buda. (Szépvölgy, Kis Svábhegy, Zugliget,) Szápár, Porva. (A. oszt.)

Rob. gutticostata Gümbel: VI. táb. 10. ábr.
Rob. gutticostata. Gümb.: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaeng. 65. 1. 1. 

táb. 74. ábr
Háza összenyomott, lapos és széles karimával ellátva. Az utolsó te-
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kérvény 7—9 kamrával; melyek kevéssé görbült varrányok által vannak 
egymástól elkülönítve. A varrányokat szemércsek fedik, melyek a~ héj kö
zepén szabálytalanul egymáshoz szoritvák. — Előlapja hosszú.

Átmérője 2—3 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak). (F. oszt.,)
Buda. (Kis-Svábhegy). (A. oszt.)

1lob. granulata Hantk. n. sp. XIV. táb. 15. ábr.
Háza kerekded, összenyomott, egymáshoz sűrűn szorult szemércsek- 

kel fedve, úgyhogy a varrányok a héj legnagyobb részén ki sem vehe
tők. Némely példányon az utolsó kamrák láthatók. Ezek igen vékonyak, 
s ennélfogva a kamrák számának tetemesnek kell lenni. — Hátszéle 
karimás.

Átmérője 1—1*5 mm.
Ezen kitűnő fajt mindeddig csak a délnyugati közép-magyarországi 

hegység nyugati területén találtam, s ottan nem ritkán fordul elő.
Szápár. Porva. (A. oszt.)

Rob. bullata. Hantk. XIV. táb. 13. ábr. a. b.
Háza igen felduzzadt, tekealakú. A kamrák száma a talált egy 

példányon ki nem volt vehető.
Buda. (Újlak) (F. oszt.)

Bob. budensis. Hantk. VII. táb. 1. ábr.
Háza összenyomott, kerekded. — A kamrák domboruak, s mély 

varrányok által egymástól elválasztvák. A tekervényck nem fedik egy
mást tökéletesen. Az utolsó tekervény 7—8 kamrából áll. Hátszéle karimás.

Ezen faj hasonlít a Cristellaria moravicá-hoz Karr. (Sitzungsb. d. 
Akad. d. Wissensch. 50. köt. külön lenyomat 17. 1. 2. táb. 9. ábr.) Kü
lönbözik attól leginkább az által, hogy a budai faj jobban van beteke- 
redve, minélfogva a felső tekervények nincsenek annyira feltárva, mint 
a Crist, moravicá-nál.

Átmérője 1*2 mm.
Buda. (Újlak). (F. oszt.)
Buda. (Kis-Svábhegy.) (A oszt.)

Rob. baconica. Hantk. n. sp. XIV. táb. 9. ábr.
Háza kissé hosszúra nyújtott, hátszéle kerekded, egymást egészen 

fedő tekervényekkel. Az utolsó tekervény 8—9 kamrából áll, melyeknek 
varrányai szemcsés párkányokkal fedvék. A héj köldöktáján a szemcsék 
egymáshoz sűrűn vannak szorulva,

Földt. ívkönyT. 4
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Átmérője. 1 mm.
Ritka.
Porva. (A. oszt.)
Bob. porvaensis Hantk. XIV. táb. 11. ábr.
Háza kissé hofizura nyújtott, hátszéle szögletes, egymást tökéletesen 

fedő kamrákkal. Utolsó tekervénye l i  kamrából áll, melyek vonalas 
varrányok által egymástól elkülönítsék. A köldök tája szemercsekkel 
fedve. Ezen faj az előbbitől leginkább a kamrák nagyobb száma és a 
hátszéle szögletes volta miatt különbözik.

Átmérője. 1 mm.
Ritka.
Porva. (A. oszt.)
A Rooulinák nagy mennyiségben vannak kifejlődve a Clavulina Sza

bói rétegekben. Ezek közül egynémely faj igen jellemző, még pedig:
Robulina Kubhivii Hantk.

„ princeps Reuss.
„ gutticostata Giimbel 
„ limbosa Reuss 
„ budensis Hantk.
„ arcuato-striata Hantk.
„ granulata Hantk.

Pullenia Park. A. Jón.
Pullenia bulloides d’Orb. X. táb. 9. ábr.
Nonionina bulloides. D’Orbigny. : Foram. foss. d. bass, tért d. Vienne. 107 lap 

5. táb. 10. ábr,
Pullenia bulloides. Hantk. A magy. íöldt. társ. műnk. 93. 1.
Ritka.
Buda. (Újlak) (F. oszt.)

Pullenia communis d’Orb. X. táb. 10. abr.
Nonionina communis. D ’Orbigny: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 10G. 1. 5. 

táb. 7. 8 ábr.
Háza összenyomott hosszára nyújtott. Áll 9—10 szűk kamrából me

lyek voualos varrányok által egymástól elválasztvák. Az utolsó kamra elő- 
oldala igen magas. Annak alján van a félhold alakú nyílás.

Hosszúsága 0*6 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak.)

3. P o l y m o r p h i n i d e a .
Polymorpkina d’Orb.
Polym. probléma d’Orb. var. deltoidea Reuss. VIII. táb. 3. ábr.
Guttulina probléma d’Orbigny : For. foss. d. bass. tért. d. Vienne. 224. 1. 12. táb. 

2 6 .-2 8 . ábr.
Guttulina probléma. Reuss : Sitzungsb. d. k, Akad. d. Wissensch. 50. köt. 36, 1. 

5, táb. 5. ábr.
j MAGYAR ÁLLAM; FÖLDIÁN. NTÉZfJ i
{ V  t S  К ;  V  V/ i Л ■) A I
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Polym orphic probléma. R euss: Denksclir. d. k. Akad. d. Wiss. 25. köt. 38. 1. 4. 
tábla 8. ábr.

Polym orphic probléma. Reuss: Sitzungsb. d, k. Akad. d. Wiss. 55. köt. külön 
lenyomat 38. 1.

A mint ezt dr. Reuss értekezéseiben ismételten kiemelte ezen faj 
igen változó. Ugyanis, a mint ezt Reuss előadja, a kamrák különböző dom
borúsága s a varrányok attól függő mélysége, valamint a háznak külön
böző mértékben való hosszabbítása vagy rövidítése, minélfogva a kamrák 
majd távolabbra egymástól tétetnek, majd közelebbre egymáshoz szoríttat- 
nak, számos végletüknek egymástól igen különböző alakokat idéznek elő. 
Ha a ház hosszából; karcsúbbá lesz és a kamrák egyszersmind igen 
domboruak keletkezik a G ut tu Un a a u s t r i a c a  d'Orb : mely fajnál az 
utolsó kamra egy meglehetősen hosszú és vékony hegybe nyúlik ki.

A mit Reuss a németországi példányokra nézve mund, az áll a ma
gyarországi ide tartozó alakokra nézve is.

A válfajhoz tartozó példányok alakja szélesen kerekített, mely alsó 
részén rendesen kerekded, néha pedig csaknem egyenes vonal által van 
határolva, (mint ezt a 3 ábra mutatja). Az egyik oldala csak nem lapos, a 
másik pedig domború. A lapos oldalon a szegélyező kamrák között egy 
kamra, a dombom oldalon pedig két kamra látható. (E tekintetben a 3. 
ábra nem hiven adja e tulajdonságot.)

Ritka.
Buda (Újlak,) (F. oszt.)

Polyrn. acuta Hantk. n. sp. VIII. táb. 4. ábr.
Háza hosszúra nyújtott, számos igen dombom kamrákból áll, melyek 

emelkedő csavarvonalban vannak elrendezve, s felfelé mindinkább na
gyobbodnak. Az első kamra gömbölyded, az utolsó hosszú vékony sugar- 
talan csúcsba végződik.

Hasonlít a Guttulina austriacá-hoz d’Orb, melytől leginkább az által 
különbözik, hogy nyílása sugartalan, mig a Gutfc. austriacá-é sugaros. — 
A kamrák domborúsága és elhelyezkedése által is különbözik az utóbbitól.

Hosszúsága 1—1*5 mm.
Legnagyobb szélessége 0*8 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak). (F. oszt.)

Polyrn. subcylindrica Hantk. n. sp. XIV. táb. 14. ábr.
Házahengerded, felső- és alsó végén kevéssé hegyes. A kamrák többé-ke- 

vésbé mély varránybarázdák által egymástól elválasztvák. Nyílása sugaros.
Ezen faj igen közel áll a Polymorphina cylindricához Bornem, 

(Guttulina cyli lulrica. Bornemann Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellschaft. 
7. köt. 347. 1 18. táb. 4. 5. 6. ábr.) Különbözik tőle kivált az által, 
hogy nyílása sugaros, mig a Polyrn. cylindrica-nál az sugartalan. Mind
eddig csak egy példányt találtam. 4*
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Hosszúsága 1*3 mm.
Szélessége 0*3 mm.
Buda. (Kis-Svábhegy.) (A oszt.)
A Polymorphinák igen alárendelt szerepet viselnek a Clavulina Szabói 

rétegek faunájában; minthogy egyrészt igen ritkán fordulnak elő, másrészt 
jellemző tulajdonsággal nem bírnak.

Bulimina d’ Orb.
Bulimina truncana Gümb. VII. táb. 5. ábr.
Bulimina truncana Glimbel: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaengeb. CG. 

1. 2. táb. 77. a. b.
Háza hosszúra nyújtott felső végén gömbölyű; alsó végén hegyes. 

Héja alsó része 9— 12 éles bordával fedve, melyek a héj felső részén el
tűnnek; minélfogva a felső kamrák csupaszok. — A varrányok alig kive
hetők, tehát a tekervényeket, valamint az egyes kamrákat alig láthatni. 
Nyílása igen vékony hasadék az utolsó kamra oldalán.

Hosszúsága 1—1*5 mm.
Szélessége 0*5 mm.
Ezen faj, mely a Bulimina Buckiana d’Orb. alakkörébe tartozik, 

nyúlánkabb, mint a bajorországi példányok, s melynek szélessége néha 1*1 
mm. — Ilyen vastag példányokat még nem találtam az illető magyaror
szági rétegekben.

E Foraminifera a Clavulina Száboi rétegek alsó osztályzatában álta
lánosan el van terjedve, azoknak felső osztályzatában mindeddig nem ta
láltam egy példányt sem.

Nem ritka.
Buda (Szépvölgy, Zőldárok, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Zug- 

liget), Budakeszi, Üröm, Mogyorós, Szarkás, Piszke, Szapár, Csernye, 
(A., oszt.)

Bulimina elongata d’ Orb. X. tab. 7. ábr. a, b.
Bulimina elongata. D' Orbigny: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne 187. 1. II. 

tab. 19. 20. ábr.
Ezen parányi Foraminifera háza hosszúra nyújtott és finoman ponto

zott. — Áll 5 tekervényből, melyeknek kamrai igen domborúak.
Gyakori.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)
A felhozott Buliminák közűi, mint már említettem, Bulimina truncana 

igen jellemző a Clavulina Szabói rétegek alsó osztályzatára nézve, minthogy 
gyakran fordul elő benne s csak is, a mint látszik, ennek sajátja.

Uvigerina D' Orb.
TJvig. pggmea d. Orb., VII. táb. 4. ábr.
Évig. pygmea. D' Orbigny: Foram. foss. de bass. tért. d. Vienne. 190. 1. 11. 

tábla 25—26. ábr.
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Uvig. pygmea. Hantken : A magy. föleit, társ. műnk. 01. 1.
Mint az imént említett értekezésemben előadtam ezen ig*cn változó 

faj a kis-czelli tályag némely rétegeiben igen gyakran fordul elő. Némileg 
különbözik a bádeni tályagban előfordulótól az által, hogy bordái jóval 
vastagabbak, mint a badeniakéi. — Legjobban megegyezik az Uvig. sc- 
miornatával d. Orb., melyet Beüss az Uvig. pygmeával egyesit.

Evvel rokon alakok : az Uvigerina eocaena Giimb., (Beitr. zu Fora“ 
miniferenf. eV nordalp. Eocaengeb 67, 1. 2. táb. 78. ábr) és Uvigerina 
crasse costata Schwag. (Foraminif. v. Kar. Nikoba. 248. 1. 7. táb. 94. ábra,)

Hosszúsága 0 #5—1*1 mm.
Szélessége 0*5 mm.
Buda (Valamennyi téglavető). Budakeszi, Nagykovácsi, Űröm, Eszter

gom, Tokod, Dorogh, Sarisáp, (F. oszt.)
Buda (Kis-Svábhegy, Szépvölgy), Mogyorós, Piszke Szapár, (A. oszt.)

TJvig. farinosa. Hantk. n. sp. VII. táb. 6. ábr.
Háza nyúlánk, felső és alsó végén kissé hegyes. All 9—11 kama- 

marából, melyek sekély varrányok által vannak egymástól elválasztva. Az 
utolsó kamara cső alakú csúcsban végződik, mely felső részén karimás. 
Felülete csúpasz, de igen finom szemcsékkel fedve, melyek némi díszes 
kinézést kölcsönöznek neki.

Nagyon hasonlít az Uvigerina gracilis-hez (Beüss: Zeitschr. der 
deutsch, geol. Geselsch. 3. köt. 77. 1. 5. táb, 39. ábr.), melylyel talán egye
sítendő.

Ezen csinos fajt mindeddig csak a kis czclli tályagban találtam, mely
ben különben ritkán fordúl elő.

Buda (Újlak). (F. oszt.)

Sphaeroidina d’ Orb.
Sphaer. austriaca d’ Orb. X. táb. 4. ábr. a, b.

' Sphaer. austriaca, d’ Orbignyi. For. foss d. bass. tért. d. Vienne 284. 1. 20. táb. 
19—21. ábr.

Sphaer. austriaca Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 94. 1.
Háza övegfényu, tekealaku és sima. — Kevés (4—5) kamrából áll, 

melyek jó kivehető varrányok által vannak egymástól elkülönítve.
Átmérője: 0‘3 mm.
Ezen faj a kis-czelli tályag iszapolási maradékában nem ritkán for

dul elő.
Buda (Újlak. Városmajor). (F. oszt.)

Virgulina. d’ Orb.
Virgulina Schreibersi Cziz., VII. táb. 15. ábr.

Virg. Schreibersi. Czizek : Naturwiss. Abhandl. Herausg. von Haidinger 2. köt. 
147. 1. 13. táb. 1 8 -2 7 . ábr.
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Vírg. Schreibersi. Hantken: A magy. földe. társ. műnk. 4. köt. 54. 1.
Ezen faj nem ritka a kis-czelli tályag némely iszapolási maradéká

ban. — Háza igen karcsú. — A kamrák a liéj alsó részén csavarvonal
ban, felső részén pedig két sorban vannak elhelyezve.

Hosszúsága 0*C — 1 mm.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Dimorphina. d’ Urb.
Dimorphina elegáns. Hantk. n. sp. Vlí táb. 9. ábr.
Igen parányi és nyúlánk alak, mely a héj also részén csavarvonal

ban, felső ■ részén egy sorban elhelyezett kamrákból áll. — A felső 
kamrák mély, kevéssé ferde varrányok által vannak "egymástól elválasztva. 
Az utolsó kamra tompa csúcsba végződik.

Hosszúsága 0*8—1 mm.
Szélessége 0*1—0*2 mm.
Igen ritka.
Buda (Újlak). (F. (oszt.)

4. C r y p t o s t e g i a .

Chilostomella Beüss.
dúl. cylindroides Beüss VII. táb. 7. ábr.

Chil. cylindroides R euss: Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. 3. köt. 6. tábla 
43. abra,

Chil. cylindroides Hantken: A magy. föleit, társ. műnk. 94. lap.
Háza hengerded, mindkét végén gömbölyített. — Nyílása szélei sző

kék. — A varrány mélyen lefutó.
Nem ritka.
Buda (Újlak, Városmajor) (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Várhegy, Ördögárok, Kis-Svábhegy). (A oszt.)

Chil. tenuis Born.
Chil tenuis Bornemann: Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. 7= köt. 343. 1. 17. 

táb. 2. ábr.
Chil. tenuis Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 94. 1.
Bitka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

5. C a s s i d u l i n i d a e .

Cassidulina d.’Orb.
Cassid. globosa Hantk. n. sp. XVI. táb. 2. a. b. ábr.
Háza gömbölyded üveg fényű. — A kamarák két sorban elhelyezvék. 

Varrányai vonalosak. — Nyílása egy egyszerű hasadék, az utolsó kamra 
előoldalán,
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Hasonlít a Cassidulina obion gá-hoz Reuss (Denkscli. d. k. Akad. d. 
Wissensch. i. köt. külön lenyomat 12. 1. 3. táb. 5. 6. ábr.) és talányele 
egyesítendő. — A budai példányoknál a varrányok igen nehezen vehetők 
ki, s ennélfogva meglehet, hogy a XVI. táblán levő híven nem ábrázolja 
azokat: nevezetesen ki nem vehető, váljon a héj közepén az előbbi teker- 
vénv kamrái előtünnek-e, a mint ez a Cass. eloogátánál fordul elő. Én 
tehát a budai fajt csak ideiglenesen tartom új fajnak, mig sikerűlend, 
további vizsgálatok által, pontosabb adatokra szert tenni.

Átmérője ü*2~0*3 mm.
Ritka.
Buda (Újlak).

6. T e x t í  l a r i d  e a
Bolivina d'Orb.
Bol. Beyriclii Reuss VII. táb. 11. ábr.
Bol. Beyriclii. Reuss Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. 3. köt. 38.1. 6. táb. 51. ábr.
Bol. Beyrichi. Hantken: A ínagy. földt. társ. műnk. 95. 1.
Háza viszásan lándzsás, felső végén tompa, alsó végén hegyes. Áll 

8—9 kamrából, melyek ferde varrányok által vannak egymástól elkülö
nítve. A kamrák széle éles, néha egy kiálló hegybe végződvén; sőt néha 
karimás. Ennélfogva ezen faj a héj szélének minőségére igen változó 
(a 11. és 12. ábra a végleteket tünteti elő). A héj felülete igen finoman 
pontozott.

Hosszúsága 0*6—0*7 mm.
Szélessége 0-2—0*3 mm.
A Kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritka.
Buda (Újlak) (F. oszt.)

Bol. elongata Hantk. n. sp. VII. táb. 14. ábr.
Háza hosszúkás, csaknem párhuzamos oldalszélekkel; felső végén 

kissé kereksed, alsó végén tompa hegygyei. AU mindegyik oldalon 8—11 
kamrából, melyek sekély, ferde varrányok által vannak egymástól elvá
lasztva. Felülete finoman pontozott.

Hosszúsága 7—8 mm.
Szélessége U5—2 mm.
Ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Bol. semistriata. Hantk. VII. táb. 13. ábr.
Bol. semistriata. Hantken: A mag}, földt. társ. műnk. 95. 1. 2. táb. 34. ábr.
Háza hosszúra nyújtott, igen keskeny, minden oldalon 10—12 kam

rával. A héj alsó része finom csikókkal van díszítve, — felső része fino
man pontozott.
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Hosszúsága 0*5—0*1 nim.
Szélessége 0*2 mm.
Nem ritka.
Buda. (F. oszt.)

Bol nobilis Hantk. n. sp. XV táb. 4. ábr. a. b.
Háza hosszúra nyújtott s sokkal szélesebb mint az előbbi fajé. 

Áll, mindégyik oldalon, 10—12 összenyomott kamrából, melyek jól kive
hető varrányok által vannak egymástól elválasztva. A héj egész felülete 
számos igen finom csikókkal van fedve. A héj felső vége kerekített, alsó 
vége kevéssé hegyes.

Hosszúsága 1*2 mm.
Szélessége 0*3 mm.
Ritka.
Buda (Kis-Svábhegy). (A. oszt.)

Bol reticulata. Hantk., n. sp. XV. táb. 6. ábr. a. b.
Bol. dilatata. Hantken: A magy. földt. társ műnk. 95. 1.
Háza dülényded, mindegyik oldalon 5—6 kamarából áll, melyek ke

véssé görbült varrányok által egymástól elkülönitvék. A kamrák szélessége 
nagyobb magosságuknál. A héj felülete szabályiaknál elhelyezett vonalak
kal és csíkokkal van fedve, minélfogva felülete rcczés.

Ezen parányi Foraminifera nem ritkán fordái elő a kis-czelli tályag- 
ban, valamint a budai márgában.

Hosszúsága 0.3—0.5 mm.
Szélessége 0.1—0.2 mm.
Buda (Újlak, Kis-Czell, Városmajor). (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Várhegy, Kis-Svábhegy). (A. őst.)

Textilaria. d’Orb.
Text, carinata d’Orb. VII. táb. 8. ábr.
Text carinata. D ’Orbigny: Foram. foss. d. hass. tért. d’Vienne 217. lap. 14. táb. 

32—34 ábr.
Text, carinata. Hanken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 94 1.
Ezen a badeni tályagban nagy mennyiségben fellépő Foraminifera 

faj a Clavulina Szabói rétegekben is, kivált pedig ennek felső osztályza
tában, némely helyen roppant nagy számmal fordái elő, ritkábban ezek 
alsó osztályzatában.

Háza összenyomott, felső részén kiszélesedve, alsó részén egy tompa 
hegybe összeházódva. Oldalszélei igen élesek s karimával ellátvák. Mind
egyik oldalon 8—13 keskeny kamarából áll, melyek jól kivehető ívelt 
varrányok által vannak egymástól elválasztva.

Hosssza 1—2 mm.
Szélessége 0.5—0.8 mm.
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Dr. Reuss szerint ezen faj a németországi oligocen képződményekben 
is általánosan el van terjedve.

Ide tartoznak Textilaria lacera és Textilaria attenuata (Reuss: Zeit- 
schr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 84. 1. 6. táb. 52—54. ábr.) mindezt maga 
Dr. Reuss kimutatta. (Reuss Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. 25. k. 
külön lenyomat 41. 1.)

Buda (Valamennyi téglavető). Budakeszi, Nagy Kovácsi, Solymár, Sz.- 
Iván, Üröm, Bogdány, Esztergom, Tokod, Dorogh, Sarisáp. (F. oszt.)

Buda (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Kis-Svábhegy, Zugliget). 
Piszke, Mogyorós. (A. oszt.)

Text. subflabelliformis Hantk. n. sp. XV. táb. 2. ábr.
A kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritkán találni 

egy Textilariát, mely alakjánál fogva igen közel áll a Textilaria flabelli- 
formis-hez Gümb. (Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaengeb. 69. 1. 
2. táb. 83. ábr.) melytől azonban az által különbözik, hogy míg a Text, 
flabelliformis-nél a varrányok bordákkal vannak fedve, a kis-czelli fajnál a 
varrányok mélyedtek és nincsenek bordákkal fedve.

A kamrák keskenyek. Mindegyik oldalán van 8—9 kamra. Varrányai 
íveltek. Szélei igen élesek.

Ezen fajt előbb a Schizophora haeringensis fiatal alakjának tartot
tam, de ez ellen szól a nyílás alakja, mely határozottan különbözik a kér
déses két fajnál. Ugyanis a Schizophora haeringensisnél a nyílás egy ha- 
sadék, mely az utolsó kamra előoldalán az előtti kamrától kezdve felfelé 
a kamra felső oldalára terjed, a Textilaria subflabelliformisnál ellenben a 
nyílás egy ívelt lyuk, mely az utolsó kamra előoldalának alján haránto- 
san fekszik.

Nem ritka.
Hossza 0.5—0.8 mm.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)

Text budensis. Hantk. n. sp. XV. táb. 1. ábr.
Ezen parányi Foraminifera háza hosszúkás ; lefelé lassanként keske- 

nyedik, s alul egy tompa hegybe végződik. Áll 6—7 kamarából mind- 
egyik oldalon. A kamrák kissé domborúak és csak kevéssé ferde varrá
nyok által vannak egymástól elválasztva. Szélei kerekedettek.

Hossza 0.2—0.3 mm.
Szélessége 0.1 mm.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)

Text, elongata. Hantk. n. sp. XV. táb. 3. ábr.
Háza nyúlánk, felülről lefelé mindinkábbb keskenyedvén, s egy éles 

begybe végződik. Mindkét oldalon 8—9 kamarából áll, melyek csaknem
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egyenes varrányok által vannak egymástól elválasztva. A kamrák magas
sága valamivel kisebb szélességeknél.

Hossza 0.5—0.7 mm.
Szélessége 0.2—0;3 mm.
Igen ritka.
Buda (Császárfürdő). (A. oszt.)

Text. globosa. Hantk. n. sp. XV. táb. 5. ábr. a. b.
Háza hosszúkás, felülről lefelé lassanként keskenyedik, s egy tompa 

hegybe végződik. A kamrák igen domborúak, s mély varrányok által egy
mástól elválasztvák. Mindegyik oldalon 6—7 kamra van, mely közűi az 
utolsók a legnagyobbak.

Hosszúsága 1 mm.
Szélessége 0*4 mm.
Igen ritka.
Buda (Zöldárok). (A. oszt.)
A Textilarideák nem bírnak nagy fontosággal a Clavulina Szabói 

rétegek jellemzésére, a mennyiben részint ritkán fordulnak elő, részint pe
dig a Textilaria carinata, mely roppant nagy mennyiségben lép fel, a fia
talabb rétegekben is honosak.

A ritkábban fellépő Textalerideák közűi csak a Textilaria Beyrichi 
emelendő ki, minthogy ez a németországi oligocen rétegekben is előfordul.

Vulvulma pectinata Hantk. n. sp. VII. táb. 10. áb.
Textilaria pectinata R. Hantken: A magyar föld. társ. műnk. 4. köt. 94. lap.
Háza ékalakú, összenyomott, számos, igen keskeny kamrából állván. 

Ezek lefelé mindinkább kisebbednek, minélfogva a héj alsó része igen he
gyes. A héj széle fogas, minthogy minden kamra csúcsba végződik.

Nyílása egy hasadék, mely párhuzamos a héj oldalaival, mint a Lin- 
gulina-nál.

Ezen Foraminifera idoma a kamrák alakjára nézve nagyon hasonlít 
a Textilaria pectinata-hoz Reuss., (Reuss: Denkseh. d. k. Akad. d. Wis- 
sensch. 1 köt. 17. 1. 4. táb. 2—3 áb.) de határozottan különbözik tőle a 
nyílás minősége által.

Hoszszusága 1.2—1.8 mm.
Szélessége 0.5—0.8 mm.
Nem ritka.
Buda (Valamenyi téglavető.) (F. oszt.)

Schizophora Reuss.
Schiz. haeringensis Gümbel VII. táb. 3 áb,
Venilina haeringensis. Gümbel: Betr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaengeb. 71 1. 

2 táb. 84. áb. a, b.
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Scliizophora Neugeboreni Reuss. Hantken: A magyar földtani társulat műnk. 
4. köt. 95. lap.

Schizophora haeringcnsis. Hantken; A magyar föld. intézet évkönyve I. köt. 130 
1. 2. táb. 17. áb a, b.

Háza koszszúkás, összenyomott; alsó részében két, felső részében 
egy sorban elhelyezett kamrákból állván. A héj alsó részét képező, egy
mással váltakozó kamrák száma 16—18, az egy sorban elhelyezettekéi 
1—4. A kamrák keskenyek, s többé-kevésbbé mély varrányok által egy
mástól elválasztvák. Nyílása egy hasadék az utolsó kamra felső részén.

A haeringi példányokkal való összehasonlításból meggyőződtem arról, 
hogy a budai alakok teljesen megegyeznek azokkal, melyeket Gümbel 
Venilina haeringensis név alatt irt le fenntebb idézett értekezésében.

A neogen képződményekben honos Schizophora Neugeboreni az ál
tal különbözik fajunktól, hogy felső, egy sorban elhelyezett kamrái sok
kal magasabbak, mint a Schizophora haeringensis-nél.

Ezen Foraminifera a Clavulina Szabói rétegeknek egyik kiváló faja, 
minthogy nagy mennyiségben fordul elő, általánosan el van terjedve, s 
felötlő alakjánál fogva igen könnyen és biztosan meghatározható, mínek- 
folytán a kérdéses rétegcsoport felismerésére igen alkalmatos.

Hoszszusága 1.5—2 mm.
Szélessége 0.8—1 mm.
Buda (valamennyi téglavető), Budakeszi, N.-Kovácsi, Solymár, Üröm, 

Bogdány. Esztergom, Tokod, Sárisáp, Dorogh, (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Zöldárok), Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis 

Svábhegy, Zugliget, Budakeszi, Mogyorós, Tokod, Szarkás, Piszke, Szápár, 
Csernye, Porva. (A. oszt.)

7. Gtlobigerinidea.
GloUgerina d’Orb.
Gloh. bulloicles d’Orb VIII. tábl. 2 áb.
Glob. bulloides. D ’Orbignyi: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne 102. lap, 9. 

táb. 4—6 áb.
Glob. bulloides. Hantken: A magyar föld. társ: műnk. 4. köt. 95 lap.

Ezen Foraminifera faj a kis-czellí tályag némely iszapolási marádé-
kában igen nagy mennyiségben fordul elő. All 7—8 kamrából, melyek 
két csavarvonalban emelkedő tekervényeket képeznek.

Átmérője 0.3—0.5 mm.
Buda (valamennyi téglavető), Budakeszi, Üröm, Sárisáp, Tokód, Do

rogh. (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Kis Svábhegy, Zugliget), Mo

gyorós, Piszke, Nyerges-Újfalu, Porva. (A. oszt.)

Glob. triloba Keuss. VIII. táb. 1 áb.
Glob, triloba. R euss.: Denksch. d. k. Akad. d. Wissensch. 1. kötet, 10 lap, 2, 

táb. 11, ábra.
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Glob, triloba. Hantken: A magy. föld. társ. műnk. 4. köt. 95. lap.
Ez az előbbi fajtól igen könnyen megkülönböztethető az által, hogy 

utolsó tekervénye csak 3 kamrából áll.
Átmérője 0.3—0.5 mm.
Buda (valamennyi téglavető), Sárisáp, Tokod, Dorogh. (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Kissvábliegy). (A. oszt.)

Glob. sp. ind.
A gr. Lónyay-féle háztelken előforduló márgában találtam egy 1 mm. 

átmérőjű Globigerinát, mely valószínűleg új faj.

Rhynchospira Ehrenb.
Rhynchospira ábnormis Hanth. n. sp. VII. táb. 17—19 ábr.
Globigerina ábnormis. Hantken : A magyar földt társ. Közlönye 1 évf. 59. 1.
Globigerina ábnormis. Hantken: A magy. földt. intézet évkönyve 2. köt. 21<‘, 211, 

217, 222, 224.
Ezen faj a Clavulina Szabói rétegek legfeltűnőbb alakjai közé tarto

zik s kivált Buda vidékén azoknak alsó osztályzatában helyenként nagy 
mennyiségben fordiíl elő, tehát ezen rétegcsoport egyik legjellemzőbb Fo- 
raminiferája.

Háza gömbölyű kamrákból áll, melyek egy emelkedő csavar vonal
ban vannak elhelyezve. Héja durván likacsos, s azonkívül egymáshoz töb- 
bé-kevésbbé sűrűn szorult szemcsékkel díszítse, melyek néha teljesen, néha 
csak részben fedik felületét.

Nyílása igen nehezen vehető k i ; csak nehány példányon győződ
tem meg arról, hogy az az utolsó kamra belső oldalán, annak a megelőző 
kamrák egyikével való érintkezési vonalán van, és egy rövid nyujtvány- 
nyal ellátva.

Ezen faj kíinlönben igen változó, minthogy a kamrák néha szabály
talanul vannak elhelyezve. Az egyes kamrák többé kevésbbé kivehető var- 
rányok által vannak egymástól elválasztva. A vavrányok az utolsó kam
ráknál a legmélyebbek, miért is a héj ezen részén a kamrák gömbölyű 
volta legjobban kitűnik; alulról pedig igen sekélyek, úgy hogy alig ve
hetők ki.

Ámbár ezen faj igen változó, mégis felötlő és éles kinyomatu alak
jánál fogva igen könnyen és biztosan felismerhető, s más fajokkal össze 
nem téveszthető.

Ezen fajt először 1871-ben találtam a budai Albrecht utón lévő L ó- 
nyay-féle ház telkén előforduló márgában még pedig igen nagy mennyi
ségben. Az azóta folytatott vizsgálatok alapján meggyőződtem arról, hogy 
ezen faj általánosan el van terjedve a budai márgában, akis-czelli tályag- 
ban pedig igen ritkán lép fel, minélfogva a nevezett faj, mint a Clavulina 
cylindrica, a Clavulina Szabói rétégek alsó osztályzatának egyik ki
váló faja.
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Hosszúsága 1/5—3 mm.
Szélessége 1—2 mm.
Buda (Újlak). Igen ritka. (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Zöldárok, Csaszárfurdő, Várhegy, Ördögárok, Kis- 

Svábhegy, Zugliget), Budakeszi, Mogyorós, Porva. (A, oszt.)

Truncatulina d’ Crb.
Trunc. Boemeri Eeuss.
Rotalia Roemeri. Renss : Sitzungb. d. k. Akad. d. Wissensch. 18. köt- 240. 1. 4. 

tab. 52. ábr.
Truncatulina Roemeri. Hantken : A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 95. 1.
A kisszelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritkán fordul

nak elő a Trunculina Roemeri-vel teljesen megegyező alakok, a mint ezt 
dr. Reuss velem közölni szíveskedett, midőn 1865-ben meghatározásaim 
felülvizsgálata czéljából hozzákiildtem több Foraminifera példányt.

Buda (Újlak). (F. oszt.)

Trunc. Dutemplei d’Orb. VIII. táb. 5 ábra.
Rotalia Dutemplei D ’Orbignyi: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne 157. 1, 8 táb. 

19—21. ábr
Truncatulina Dutemplei. Hantken A magy. földt. társ. műnk. 4 köt. 95. 1.
A Clavulina Szabói rétegekben előforduló példányok némileg eltér

nek a typicus alakoktól és tökéletesen megegyeznek a németországi közép 
oligocen rétegekben előfordulókkal, melyeket Reuss irt le (Reuss : Denksch. 
d. k. akad. d. Wissensch. 25. köt. 44. lap. 4. táb. 16. ábr.). A kamrák 
száma az utolsó tekervényen, t. i. a magyarországi és németországi példá
nyoknál, nagyobb mint a bécsieknél.

D’Orbigny szerint a bécsi példányoknál az utolsó tekervény kamrái
nak száma ................................................................................... 8.

Reuss szerint a németországi példányokéi..........................12.
A magyarországi példányokéi p e d i g .................................... 12.14.
Reuss azonban azt találja, hogy a bécsi neogen rétegekben előfor

duló példányok ritkán egyeznek meg e fajnak D’Orbigny által tett leírá
sával, minthogy az utolsó tekervényen többnyire 10, s ritkábban 11, sőt 
12 kamra van.

Ezen faj köldökoldala (Nabelseite) félteke alakú, tekercsoldala 
(Spiralseite) pedig lapos, csak közepén egy kissé kidomdorodott, — s a 
tekervények alig kivehetők.

Nyilása félhold álaku és a köldök oldalon közel a körzeti szél
hez van.

A kérdéses Foraminifera a Clavulina Szóbói rétegek elterjedtebb 
fajainak egyike, s némely iszapolási maradékban roppant nagy mennyi
ségben fordul elő.

Átmérője 1—1*5 mm.
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Buda (Valamennyi téglavető), Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Üröm, Soly
már, Szt.-Iván, Bogdány, Esztergom, Dorogh, Tokod, Sárisáp, Nagy-Sáp, 
Recsk. (F. oszt.)

Buda (Szépvölgy, Zöldárok, Császárfürdő, Ördögárok, Kis-Svábhegy, 
Zugliget), Budakeszi, Mogyorós, Szarkás, Tokod, Piszke, Puszta-Nana, 
Szápár, Csernye, Kis-Gyón, Bakony-Nána, Porva. (A oszt.)

Trunc. propinqua Reuss. VIII. táb. 9. ábr.
Rotalia propinqua. R euss: Sitzungb. d. k. Akad. d. Wissensch. 18. köt. 241. I. 

4. táb. 53. 1.
Trunc. piopinqua. Hantken: A magy. földt. társ műnk. 4. köt 96. 1.
Ezen kiváló faj szintén általánosan el van terjedve a Clavulina Sza

bói rétegekben, s helyenként roppant nagy mennyiségben fordul elő.
Háza mind a két oldalon kidomborodott, a köldökoldal azonban ma

gasabb, mint a tekercsoldal. Körzeti széle nem éles, hanem kissé kikere
kített. A tekercsoldalon a tekervények igen világosan tininek elő, a másik 
oldal közepén egy tisztán kivehető köldök látható. Nyílása félholdakká 
és a köldök és a körzeti szél közt majdnem középen van.

A héj likacsai igen jól tűnnek fel. Egy 1 mm.-nyi átmérőjű példány 
12 kamrával bír, melyek vonalos varrányok által vannak egymástól elvá
lasztva.

Átmérője 0.5—1.2 mm.
Buda (Valamennyi téglavető), Budakeszi, Nagy Kovácsi, Szt.-Iván, 

Solymár. Üröm, Bogdány, Esztergom, Tokod, Dorogh, Sárisáp, Kelecsény, 
Puszta Lökös, Kis Hártyán, Recsk. (F. oszt.)

Buda (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis svábhegy, 
Zugliget), Mogyorós, Szarkás,k Szápár, Porva. (A. oszt.)

Trunc. Ungeriana d’Orb. VIII. táb. 7. áb. a. b.
Rotalia Ungeriana d’Orbigny: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne 157. 1. 8. 

táb. 16—18. ábr.
Trunc. Ungeriana Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. k. 96. 1.
Háza összenyomott, likacsos, a tekercsoldal közepén szemcsés. 

Körzeti széle karimás.
A köldök oldalon 11—12 kamra látható.
Átmérője 0.3— 0.4 mm.
A kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Trunc. comqjressa Hantk. n. sp. VIII. táb. 8. áb. a. b.
Ezen alak már az által tűnik ki, hogy csaknem egészen lapos, s 

mind a két oldalon láthatók a tekervények, minélfogva némileg hasonlít 
az Opperculinához.
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Utolsó tekervényén 14—16 igen keskeny kamrával bír, melyek mély 
varrányok által vannak egymástól elválasztva.

Átmérője 0.7—1 mm.
Ezen faj a kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem 

ritkán fordul e]ő.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Trunc. osnábrugensis v. Münst. IX. táb. 4. ábr.
Rosalina osnábrugensis. Reuss : Sitzungb. d. k. Akad. d. Wissensch. 18. köt. 243 

5. táb. 58. ábr.
Trunc. osnábrugensis. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. k. 96. 1.
Háza igen összenyomott, mindkét oldalán lapos. A köldökoldalon 1, 

a tekercsöldalon 2 tekervény látható. — A külső tekervényen 8—9 
kamra van, melyek párkányolt varrányok által tannak egymástól elktilö- 
nitve. A körzeti szél tompa és karimás. A héj igen felötlő szerkezettel 
bír, t. i. sűrűn egymáshoz szorult gödröcskékkel és dudorokkal van fedve, 
mely utóbbiak, néha többé kevésbbé hosszú bordákká összefolynak.

Átmérője 0.4—0.5 mm.
Ezen felötlő alakjánál és héjának sajátságos szerkezeténél fogva 

igen könnyen felismerhető faj a kis-czelli tályag némely iszapolási mara
dékában gyakran fordúl elő.

Buda (Valamennyi téglavető.) Nagy-Kovácsi, Üröm, Sárisáp, P.-Ke- 
lecsény, Ü.-Lökös, Kis-Hartyán. (F. oszt.)

Trunc. costata. Hantk. n. sp. IX. táb. 2. áb.
Háza összenyomott, köralakú. A köldök oldalon csak 1, a tekercs 

oldalon pedig 3 tekervény látható. Körzeti széle éles és karimás. Az utolsó 
tekervény 10—12 kamrából áll, melyek mélyedett és bordákkal ellátott 
varrányok által vannak egymástól elkülönítve. A héj finom likacsos.

Átmérője 0.5—9.8 mm.
Nem ritkán fordúl elő a kis czelli tályag némely iszapolási mara

dékában.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)

Trunc. tenuissima Reuss.
Anomalina tenuissima. Reuss. Sitzungb. d. k. Akad. d. Wissensch. 244. 1. 5. 

táb. 60 ábr.
Trunc. tenuissima. Hantk: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 96. 1.
Ezen faj nagyon hasonlít az előbbihez, hanem még jobban össze van 

nyomva és varrányai nincsenek bordákkal fedve.
Némely iszapolási maradékban nem ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)
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Trunc. cryptomphala Reuss. IX. táb. 1. ábr.
Rotalia cryptomphala. Reuss. Denksch. d. k. Akad. d. Wissensch. 1 köt. 371. 1. 

47. táb. 2. áb.
Trunc. cryptomphala. Hantk.: A magy. föleit, társ. műnk. 4. k. 96. 1.

Háza köralakú, összenyomott, a köldökoldalon kissé domborodott, 
a másik oldalon lapos. Körzeti széle szögletes. Felső oldalán egy központi 
korongalakú köldökkel. Alsó oldalán a benső tekervények tisztán ki nem 
vehetők. (A rajz kissé hibás, a mennyiben mind a két oldal egyformán 
van kitüntetve, míg valóságban a tekervények nem fedik egymást tökéle
tesen a héj alsó oldalán.) A héj felülete likacsos, az utolsó tekervény 13— 
14 kamrából áll, melyek vonalos, de tisztán kivehető varrányok által van
nak egymástól elkülönítve.

Átmérője 0.4—0.6 mm.
Nem ritkán fordúl elő a kis - czelli tályag némely iszapolási mara

dékában.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Trunc. grosserugosa Gümb. IX. táb. 6. áb. a. b.
Trunc. grosserugosa. Gümbel; Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocengeb. 82. 

1. 2. táb. 104. áb.
Trunc. grosserugosa. Hantken: A magy. földt. intézet évkönyve 2. köt. 178. 1.
Háza a köldök oldalon domborodott, a másik oldalon lapos. Körzeti 

széle kissé kerekített. A lapos oldalon 1—15 tekervénynyel, melyeknek 
kamrái többé kevésbbé kivehető varrányok által vannak egymástól elkülö
nítve. A domborodott oldalon 9—10, többé kevésbbé mély varrányok által 
egymástól elválasztott kamra látható. A héj likacsos. (Ez nincsen kitün
tetve a rajzon.)

A budai példányok tökéletesen megegyeznek a bajorországiakkal, a 
miről az eredeti példányok összehasonlításából győződtem meg.

A kérdéses Foraminifera a Clavulina Szabói rétegek alsó osztályzatá
nak egyik kitűnőbb faja, a kis-czelli tályagban pedig eddig nem találtam. 
Gümbel szerint a bajorországi Nummulit mészkövekben igen gyakran for
dúl elő.

Átmérője 2—3 mm.
Buda (Zöldárok, Várhegy, Kis-Svábhegy), Mogyorós. (A. oszt.)

Trunc. cfr. cristata Gümb.
A mogyorósi rnárga iszapolási maradékában találtam egy Truncatu- 

lina fajt, mely közel áll a Tr. eristata-hoz Gümb. (Beitr. z. Foraminiferenf. 
d. nordalp. Eocaengeb. 82. 1. 2. táb. 105. ábr. a. b.) Fentartási állapota 
azonban nem engedte annak biztos meghatározását.

Mogyorós (A. oszt.)
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Trunc. granosa Hantk. n. sp. X. táb. 2. áb. a. b.
Trunc. granosa. Hantken: A magyar földtani intézet évkönyve 2. köt. 524. 1.

Háza köralakú, csaknem egyenlő oldalú. Körzeti széle széles, ívelt. 
A felső oldal közepe mélyedet!, alsó oldalán az előbbi tekervény részben 
látható. A kamrák domborúak és mély varrányok által vannak egymástól 
elkülönítve. A kamrák^száma az utolsó tekervénven 7—8. A hej sűrűn 
egymáshoz szorúlt durvább likacsokkal van fedve, minélfogva igen feltűnő.

Átmérője 0.5—1 mm.
Ezen Foraminifera általánosan el van terjedve a Clavulina Szabói 

rétegekben.
Buda (Valamennyi téglavető), Budakeszi, Nagy-Kovácsi, Üröm, Sári

sáp, Tokod, Becsk. (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis-Svábhegy,) 

Mogyorós, Piszke, Porva. (A. oszt.)

Trunc. evoluta Hantk. n. sp. X. táb. 1. ábr. a. b.
Háza összenyomott, tekervényei mindkét oldalon láthatók s csak ke

véssé fedik egymást.
Kamrái mély varrányok által vannak egymástól elkülönítve. Az utolsó 

tekervény 8—9 kamrából áll. A héj finoman likacsos.
Átmérője 0.5—0.8 mm.

A kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritkán for- 
dúl elő.

Buda Ű(jlak). (F. oszt.)

Trunc. budensis Hantk. n. sp. VIII. táb. 6. áb.
Háza összenyomott, felső oldalán kissé domborodott, alsó oldalán 

laposabb. A köldök oldalon a tekervények tökéletesen fedig egymást, 
tehát csak az utolsó látható. Ez 5—6 kamrából áll, melyek ívelt és jól 
kivehető varrányok által vannak egymástól elválasztva. A körzeti szél 
éles. Az alsó oldalon 3 tekervény tűnik ki.

Átmérője 0.5—0.7 mm.
A kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritka.
Buda (Újlak) (F. oszt.).

Discorbina.
Disc. asterites Grümb.
Rosalina asterites. Gümbel: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocengeb. 80. 1.

2. táb. 10. 11. ábr. a. c.
Trunc. asterites. Hantken: A magyar földtani intézet évkönyve. 2. kötet 224. 1.

A budai példányok teljesen megegyeznek a Gliinbel által fentebbi 
név alatt leírt bajorországi fajjal. Ezen faj mindkét oldalon kissé dombo-

Földt. évkönyv. 5
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rodott, s az által tűnik ki, hogy körzeti széle, valamint alsó oldalán lévő 
varrányai párkányoltak.

Buda (Várhegy, Kis-Svábhegy, Szép völgy, Császárfürdő). Mogyorós. 
(A. oszt.)

Disc. elegáns Hantk. n. sp. IX. táb. 3. ábr. a. b. XV. táb. 7. ábr.
Háza félgömb alakú, felső oldala domborodott, a tekercses oldal pe

dig lapos. Körzeti széle éles.
A tekercs oldalon 3 tekervény látható, melyeknek kamrái párká

nyolt varrány ok által egymástól elválasztvák. A köldök oldal 7 magas kamrá
ból áll, melyek mély és nem párkányolt varrányok által vannak egymás
tól elkülönítve. Ezen oldal közepén kerek mélyedés van.

A budai márgában helyenként nem ritka.
Átmérője 1—1*6 mm.
Buda (Várhegy, Kis-Svábhegy). (A oszt.)

Disc, eximia Hantk. n. sp. XV. táb. 8. ábr.
Ezen Foraminifera faj némileg hasonlít a Discorbina asteriteshez 

Giimb., melytől azonban az által különbözik, hogy felső oldala közepén 
egy feltűnő mélyedés van, melytől az igen mély varrányok sugárként fut
nak a körzet felé, minél fogva az érintett mélyedés csillag-alakú. Ezen 
oldal varrányai nincsenek párkányolva. A tekercs oldal domborodott, var
rányai párkányozottak.

Átmérője 2—3 mm.
Ritka.
Buda (Kis-Svábhegy), Mogyorós, Szápár. (A. oszt.)
Padrag (Num. Tchihatcheffi rétegek).

Disc, baconica Hantk. n. sp. X. táb. 3 ábr. a. b.
Háza összenyomott, köralaku, mindkét oldalon csak kevéssé dombo

rodott. Körzeti széle éles. A köldök oldalon 6—8 kamra van, melyek 
mély, de nem párkányolt varrányok által egymástól elkülönitvék. A te
kercs oldalon pedig 3 tekervény látható. Kamrái párkányolt varrányok 
által vannak egymástól elválasztva.

Átmérője 1—1*2 mm.
Ritka.
Szápár. (A. oszt.)

Disc, disca Hantk. XV. táb. 9 ábr.
Ezen Foraminifera faj igen felötlő alakkal bir, melynél íogva igen 

könnyen felismerhető. Felső oldala domborodott s közepén egy korongalakú 
kidudorodással bir, mely tisztán el van választva a tekervénytől, mely 
ezen oldalon látható. Ezen tekervény 10—11 kamrából áll, melyek dombo-
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ruak s mély varrányok által egymástól elkülönitvék. Alsó oldala kevésbbé 
domborodott s három tekervényből áll, melyeken a kamrák sekély, 
jól ki nem vehető' varrányok által egymástól elválasztvák; körzeti széle 
kissé kerekített.

Átmérője 1 mm.
A budai márga némely iszapolási maradékában nem ritkán for

dul elő.
Buda. (Várhegy, kis-Svábhegy). (A. oszt.)
Pulvinulina Park. et Jons.
Pulv. Haidingeri d.’Orb. XV. táb. 10. ábr. a. b.
Rotalina Haidingeri d .’Orbbigny: Foram. foss d. bass. tért. d. Vienne. 154. 1. 8, 

táb. 7—9 ábr.
Pulvinulina Haidingeri. Hantken: A magy. földt. műnk. 4. köt. 96. 1.
Ezen Foranaminifera-faj, mely tekercs oldalának tetemes magassága 

által tűnik fel, a kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nemrit
kán fordul elő.

Pulv. umbonata Reuss IX. táb. 8. ábr. a. b. c.
Rotalina umbonata. R euss: Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. 3. köt. 75. 1. 5. 

táb. 35. ábr.
Pulvinulina umbonata. Hantken: A magy. földt. társ. műnk. 4. köt. 96. 1.
Háza kör alakú, felső oldala magasabb az alsónál. Körzeti széle 

kissé karélyos és éles, a felső oldalon csak az utolsó tekervény látható, 
melynek 6—7 kamrái mélyedett varrányok által egymástól elkülönitvék. 
Alsó oldala 4—5 nem tisztán kivehető tekervényből áll, melyeknek belse- 
jök egy gombos emelkedést képez.

Ezen igen könnyen felismerhető faj a kis-czelli tályag némely isza
polási maradékában gyakran fordul elő.

Átmérője 0*7—0 8  mm.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)
Pulv. lobata Hantk. n. sp. X. táb. 1. ábr. a. b.
Háza összenyomott, körzeti széle karélyos. Tekervényei mind a két 

oldalon láthatók. Az utolsó tekervényen 8—9 kamra van, melyek mélye
dett varrányok által egymástól elkülönitvék.

Átmérője 0*5—0*8 mm.
A kis-czelli tályag némely iszapolási maradékában nem ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)
Pulv. pygmea Hantk. n. sp. X. táb. 8. ábr.
Ezen parányi Foraminifera a kis-czelli tályag némely iszapolási ma

radékában nem ritkán fordul elő, s már alakjának kicsinységénél fogva 
határozottan különbözik a többi Pulvinulina-faj októl.

Háza mindkét oldalon egyenlően domborodott. A köldök oldalon a 
tekervények tökéletesen fedik egymást, a másik oldalon 4—5 tekervény

5*
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tisztán kivehető. A varrányok kissé mélyedtek. Az utolsó tekervényen 
7—8 kamra van.

Átmérője 0*3—0*4 mm.

Pulv. similis Hantk., n. sp. X. táb. 5. ábr. a. b.
Ezen faj némileg hasonlít a Pulvinulina lobata-hoz, melytől az által 

különbözik, hogy teker vényei jobban fedik egymást a köldök oldalon, a 
hol csak a megelőző tekervény egy része látható. Alsó oldalán pedig va
lamennyi tekervény látható.

Háza összenyomott, alsó oldalán lapos, felső j  oldalán csak kissé 
domborodott. Az utolsó tekervény 8—9 kamrából áll, melyek tisztán kive
hető varrányok által egymástól elkülönítvék.

Átmérője: 0.7 mm.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Pulv. affinis Hantk. n. sp. X. táb. 6. ábr a. b.
Háza összenyomott, mindkét oldalon kevéssé domborodott. Felső 

oldalán a tekervények tökéletesen fedik egymást, alsó oldalán csak rész
ben. Az utolsó tekervény 10—11 jól kivehető varrányok által elkülö
nített kamrából áll.

Átmérője: 0.6 mm.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Pulv. Brogniarti d’Orb. IX. táb. 5. ábr.
Rotalina Brogniarti D ’Orbigny: Foram foss. d. bass. tért. d. Vienne. 158. 1. 8. táb. 

22—24. ábr.
Ezen faj tekercsoldala lapos, köldökoldala pedig kevéssé domborodott. 

Az utóbbi oldalon csak az utolsó tekervény látható, mely 6—8 kamrából 
áll, melyek tisztán kivehető varrányok által egymástól elkülönítvék.

A budai példányok a bécsiektől az által különböznek, hogy az utolsó 
tekervény 6—8 kamrából áll, míg d'Orbigny leírása szerint a bécsiek csak 
5 kamrával bírnak.

Átmérője 0. 3—0. 4 mm.
Ritka.
Buda. (Újlak). (F. oszt.)

Siderolina dl Obr.
Sider. Kochi Hantk. n. sp. XVI. táb. 1. ábr.
Ezen Foraminifera fajt csak egy példányban találtam a Koch An

tal tanár által Porva vidékéről hozott márga iszapolási maradékában.
Háza 5, tömlő alakú kamrából áll, melyek elölről egy cső alakú 

nyujtványba végződnek, melyen a kerek nyílás van. Oldalai csaknem 
egyenlők.
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Átmérője 0*5 mm.
Porva. (A oszt.)

A Globigerinideák a Clavulina Szabói rétegek Fonaminifera fau
nájában igen fontos szerepet viselnek, a mennyiben azoknak különböző 
nemei tömegesen vannak benne kiképezve. A kérdéses réteg-csoport jel
lemzésére nézve azonban nem annyira fontosak, mint például a Lituo- 
lideák, Uvellideák és Cristellariák. Ugyanis a Clavulina Szabói rétegek
ben tömegesen és általánosan előforduló, a Globigerinideák osztályába 
tartozó fajok többnyire fiatalabb rétegekben is honosak, tehát nem jel
lemzők. Csak egy némely faj e rétegcsoport sajátja.

Az elősorolt fajok közül kiemelendők:
Globigerina bulloides d’Orb.,
Rhynhospira abnormis Hantk.,
Truncatulina Dutemplei d’Orb.,

„ propinqua Reuss.,
„ IJngerana d’Orb.,
„ compressa Hantk.,
„ osnabrugensis v. Münst.,
,. costata Hantk.,
„ cryptomphala Reuss.,
„ grosserugosa Gümb.,
„ granosa Hantk.,
„ budensis Hantk.,

Discorbina asterites Gümb.,
„ elegáns Hantk.,
„ eximia Hantk.,
,, baconica Hantk.,

Pulvinulina umbonata Reuss.,
„ lobata Hantk.

A felsorolt fajok közül figyelmünket kiérdemlik, mint a melyek 
kiválóán a Clavulina Szabói rétegek alsó osztályzátában honosak : 

Rhynchospira abnormis.,
Truncatulina grosserugosa.
Discorbina asterites.

„ elegáns.
„ baconica.

8. R o t á l  idea.
Rotalia Park. et Jón.
Rőt. Soldanii d’Orb. IX táb. 7. ábr.
Kot. Soldanii. d’Orbigny: Foram. foss. d. bass. tért. d. Vienne 155. 1. 8. táb. 10. 

—12. ábr.
Kot, Soldanii, Hantken : A magy. földt. társ. mnnk. 4. köt, 96. 1,



7 0 A  Clavulina Szabói rétegek faunája.

Ezen, kivált a kis-czelli tályagban általánosan elterjedt faj, saját
ságos alakjánál fogva igen könnyen felismerhető. Háza félgömb alakú. 
Alsó oldala lapos, s ezen oldalon 4—5 tekervény igen tisztán vehető ki. 
A felső oldalon csak az utolsó tekervény látható, mely 8—9 jól kivehető 
varrányok által egymástól elkülönített kamrákból áll. Közepén egy kis 
mélyedés van.

Átmérője 0*4—0*8 mm.
Buda (Valamennyi téglavető). (F. oszt.)
Buda (Kis-Svábhegy), Piszke, Mogyorós. (A. oszt.)

9. Nummul i t id e a.
Operculina. d? Orb.
Oper. ammonea Leym. XII. táb, 1—2. ábr.
Opere. ammonea Leym. Mem. de la societé geol. de Francé 2 serie, 1. tóm. 359. 

lap 13. táb. 11. ábr.
Háza 4—5, ugyanazon síkban fekvő, lapos tekervényből áll, melyek 

számos párkányolt varrányok által egymástól elkülönített kamrából állanak. 
A tekervények magassága hirtelen nagyobbodik.

Átmérője 5—8 mm.
A budai márga és mészkő némely rétegeiben gyakori.
Buda (Szépvölgy, Várhegy, Kis-Svábhegy), Budakeszi, (A. oszt.)
A budai példányok tökéletesen megegyeznek az u. n. priabonai ré

tegekben előfordulókkal, miről az eredeti példányok összehasonlítása által 
győződtem meg.

Oper. granulosa Leym.
Operc. granulosa. Leym : Mem. de la soc. geol. d. France; 2. ser. 1. tóm. 359. 1.

3. táb. 12. ábr.
A budai márga némely iszapolási maradékában oly Operculina ala

kok fordulnak elő, melyek legjobban megegyeznek a fentebbi név alatt 
Leymerie által leirt fajjal. — Ezek kissebbek az Operculina ammonea-nál 
s bordái finom szemcsékkel vannak fedve, melyek kivált az oldalok 
közepein nagyobb számmal lépnek fel. — All 3—4 tekervényből.

Átmérője 3—4 mm.
Ezen fajt a kis-czellí tályagban is találtam, de mindeddig csak egy 

példányban. Fentartási állapota azonban annyira ép hogy nem tartom 
valószínűnek, miszerint e példány a budai márgából bemosatott volna. 

Buda (Újlak). (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Kis-Svábhegy,). Budakeszi, Szápár. (A. oszt.) 

Heterostegina d.Orb.
Heterost. reticulata Bűt. XII. táb. 3. ábr.

Ileterost. reticulata. Kütimcyer: Über d. Scliveiz. Nummulitenterram. 109. 1.
4. táb. 61. ábr.
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Heterost. reticulata. Gümbel : Beitr. z. Foraminifercnf. d. nordalp. Eocaengeb. 84. 1. 
2. táb. 110. ábr. a b

Heterost. reticulata. Hantken : A magy. föleit, intézet évkönyve 1. köt. 73. 1. 
77. 1 2. köt. 183. 1.

Háza összenyomott, az oldalok közepén megvastagodva, a körzeti 
szél táján lapos. — All számos kamrából, melyeknek mindegyike másod
rendű válaszfalak által számos alosztályra van osztva.

Átmérője 2*5—4 mm.
Buda (Szépvölgy, Kis-Svábhegy). Budakeszi, Mogyorós, Tokod. (A. oszt)
Tokod, Mogyorós, (Tchihatcheffi rétegek).
Olaszország : Priabona.

Orbitoides d’Orb.
Submenus: Discocyclina Gíimb.
Orb. papyracea Boubée XI. táb. 1. ábr.
Orbit, papyracea. Gümbel: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaengeb. 3. 

táb. 1. ábr.
Orbit, papyracea. Hantken. A magy. földt. intézet évkönyve 1. köt. 73. 1. 2, táb. 

9. ábr. — 2. köt. 183. 1.
Ezen a felület simasága és aránylag nagy alakjának lapossága által 

könnyen felismerhető faj igen tetemes függélyeges elterjedéssel bir. 
Ugyanis a Nummulites spira rétegekben lép fel először, aztán a Numuli- 
tes Tchihatcheffi rétegekben, végre a budai márgában és mészkőben he
lyenként gyakori.

Buda (Ördögárok, Kis-Svábhegy), Mogyorós, Tokod, Nyerges — Új
falu. (A. Oszt).

Buda (Szépvölgy, Kis-Svábhegy). (Numm. mész).
Tokod, Mogyorós,, Puszta-Domonkos, Nagy-Sáp, Bajoth, Ajka, Pad- 

rag. (Num Tchihatcheffi rétegek).
Ajka, Halimba, (Num. spira rétegek).

Orb. applanata Gilmb., XI. tábl. 2. ábr.
Orbit, applanata. Gümbel: Fentebb idézett munkája. 122. 1 3. tábl. 17, 18, 35, 

36, 37. ábr.
Orbit, applanata. Hantken: A magy. földt. intézet évkönyve 2. köt. 183. 1.
Háza vékony, tökéletesen lapos, szabályosan koraiaké, közepén hir

telen egy magas gombbá megvastagodván. — Az Orbit, papyracea fiatal 
alakjától leginkább az által ktilömbözik, hogy háza nem hajlott, hanem 
szabályosan lapos és közepe mindég jól kitűnő gombbal van ellátva. — 
Különben a varrancsok a héj közepén nagyobbak, mint a körzeti szél 
táján.

Átmérője 6 —7 mm.
Igen gyakran fordul elő Csernyén a szápári községi erdő szélén levő 

kőbányában, ritkábban Buda vidékén.
Buda (Kis-Svábhegy). Csernye. (A. oszt).
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Orbit, aspera. Günib., XI. tábl. 4. ábr.
Orbit, aspera. Gümbcl: Fentebb idézett munkája. 120 1. 3 táb. 13, 14. 33, 44 ábr.
Orbit, aspera, Hantken: A magy. füldt. intézet évkönyve 1 köt. 77 1. 2 köt,

183 1.
Háza lencse alakú, közepe felé lassanként vastagodván, teliát olda

lai laposan domborodottak, anélkül, hogy azok közepén gömbalakú kidu- 
dorodás képződnék. — A felületet fedő varrancsok az oldalak közepén 
vastagabbak mint a szél táján.

Átmérője 4—5 mm.
Ezen Orbitoid faj a budai márga némely iszapolási maradékában 

nagy mennyiségben lép fel. — Különben a Num. Tcliihatcheífi rétegekben 
is előjön.

Buda (Kis-Svábliegy). Mogyorós, Nyerges,-Újfalu. (A. oszt.)
Padrag. (Num. Tchihatcheffi rétegeké.
Orbit, dispansa Sow., XI. táb. 3 ábr.

Orbit dispansa. Gümbel: A fentebb idézett munkája. 123 1. 3 táb. 40—47 ábr.
Orbit, dispansa. Hantken; A magy. földt. intézet évkönyve 2 kör. 183 1.
Háza igen vékony a szélén ; — közepén pedig vastag gombbal el

látva. — Felülete igen feltűnő varrancsokkal van fedve, melyek a központi 
gombon nagyobbak, mint a héj szélén.

Átmérője 4—5 mm.
Buda (kis Svábhegy, Zöldárok). (A. oszt')
Mogyovos, Padrag (Num. Tchihatchetti rét.)
Az alsó eocen rétegekben. (Operculina rétegek) előforduló Orbitoidák 

melyeket én ugyanazon név alatt hoztam fel (a m. k. földt. intézet évk. 
1. köt, 132 1. 2. táb. 10. ábr.) némileg külömböznek a Clavulina Szabói 
rétegekben honos hasonnevű példányoktól, s még nem vagyunk tisztá
ban aziránt, vájjon azok csakugyan egy fajuak-e.

Submenus: Adinocyclina Gümbel.
Orbit. patellar is Schl. XI. táb. 6. ábr.
Orbit, patellaris. Gümbel: A fenntebb idézett munkája 333. 4. táb. 29—32. ábr.
Orbit, patellaris. Hantken: A. m. k. földt, int, évk. 1. köt, 132. 1 , 2. táb. 11 ábr. 

a. b. — 2. köt 219. 1.
Háza központi gombbal bir, melyből 8— 10, a héj széle közelében el

ágazó borda sugárzik k.i Felülete többé kevésbé kivehető varrancsok
kal van fedve, melyek a bordákon jobban tűnnek fel. mint a köztök fog
lalt síkon.

Átmérője 8—14 mm.
Buda (Kis-Svábhegy). (A. oszt.;
Mogyorós, Tokod, Padrag, (Num. Tchihatcheffi rét.)

Orbit, radians d. Arch. XI. táb. 5. ábr.
Orbitulites radians, d. Archiac: Mém. d. 1. soc. géol. d. France 2 ser. vol. HL, 

405. 1. 8. tábl. 15. ábr.
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Orb. radians. Giimbel : Fentebb idézett munkája. 129. 1. 2. tábl. 116. ábr. a—d., 
4. tábl. 11—15. ábr.

Orb., radians. Ilantken: A m. k. földt. intézet évk. 1. köt. 132. 1., 2. köt. 224. 1.
Háza egy központi gombszerü emelkedéssel bir, melytől a szél felé 

sugár alakban bordák nyúlnak — E bordák között levő sikon a héj 
szélén még más bordák is vannak melyek sokkal rövidebbek. — Felülete 
varancsokkal van fedve, melyek a központi gombon és a bordákon nagyob
bak, mint a köztök elterülő sikon.

Átmérője 6—8 mm.
Buda (Kis-Svábhegy), Újfalu, Mogyorós. (A. oszt.)

Orb. tenuicostata Glimb. XI.,tábl. 7—8 ábr.
Orb. tenuicostata, Gűmbel: Fentébb idézett munkája 131. 1. 2 táb. 153 ábr. a—c 

4 táb. 35 abr.
Orb. tenuicostata? Hantken : A m. k. földt. intéz, évk 2 köt. 183 1.
Háza igen vékony, közepén egy kis gomb alakú vastagodással, 

melytől vékony sugaras bordák futnak a szél felé. — Ezen bordák kö
zött foglalt sikon több körzeti borda emelkedik, melyek azonban a gom
bot nem érik el. — Felülete finom varancsokkal van fedve.

Ezen faj roppant nagy mennyiségben fordul elő a már említett cser^ 
nyei kőbányában előjövő márgában, ritkábban Buda vidékén.

Buda (Kis-Svábhegy, Szépvölgy,) Szápár.

Subgenus: Astirocyclina Giimb.
Orb. stellata d’ Arch XI. tábl. 9. ábr.

Orbitulites stellata. d’ Archiac: Mem. d. 1. soc. geol. d. France. 2 ser. t. III. 199 1. 
7 táb. 1 ábr. a. b.

Orbitoides stellata. Giimbel: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nord alp. Eocaengeb. 135 1. 
2 táb. 115 ábr a—e. — táb. 4—7 ábr.

Orbit, stellata. Hantken: A in. k. földt. intézet, évk. 1 köt. 133 1. 2 táb. 8 ábr. 
a, b, c; — 2 köt. 183 1.

Orbit, priabonensis. Hantken ; Ugyanott. 2 köt. 183 1.
Háza alakra nézve igen változó, vagy csillag- vagy köralakú, vagy 

szögletes, a szerint a mint a központi gombszerü vastagodástól kisugárzó 
bordák közötti tért a héj lapos része egészen vagy csak részben tölti ki. 
A felület varancsokkal van fedve, melyek a központi gombon, vala
mint a bordákon nagyobbak, mint a héj többi részén.

Átmérője 3—7 mm.
Ezen faj a Clavulina Szabói rétegekben helyenként roppant nagy 

mennyiségben fordul elő, nevezetesen Buda és Esztergom vidékén.
Buda (Zöldárok, Szépvölgy, Kis-Svábhegy), Budakeszi, Üröm, Mo

gyorós, Tokod, Szarkás, Újfalu, Piszke. (A* oszt.)
Padrag. (Num. Tchihatcheffi rét).

Orbit. Stella Gtimb. XI. táb. 10. ábr.
Orbit. Stella. Giimbel: Beitr. z. Foraminiferenf. d. nordalp. Eocaengeb.



7 4 A Clavulina Szabói rétegek faunája.

Háza lencse alakú, körzeti széle tüske alakú nyujtvánnyal ellátva. 
Felülete nagy varáncsokkal fedve.

A kérdéses faj az Orbitoides stellata-tól kicsinysége és a bordák 
sajátlagos minőségénél fogva különbözik.

Átmérője 1—3 mm.
Mogyorós, Szarkás, Tokod. (A oszt.)

Nnmmulites. Lám
Num. striata d’Orb var XH. táb. 5. ábr.
Num. striata d’Qrb. var. Hantken: A m. k. föleit, intézet évk. 2 köt. 183. 1.
Háza lencse alakú, mérsékelten domborodott. Körzeti széle éles. A 

kamrák válaszfalainak folytatásai mindkét oldalon a központ felé futó 
egyenes vagy görbe vonalak által képeztetnek.

A függélyes átmetszetben látható tekervénvek száma 4 millimeternyi 
átmérőnél 61/2.

Az első tekervény egy igen tisztán kivehető központi kamrát képez. 
A kamrák száma az 1-ső tekervényben 7—8,
Я Я Я 2-dik „ 14—16,
я я я 3-dik „ 1 8 -20 ,
я я я 4-dik „ 22—24,
я я я 5 dik „ 24—28.

A tekervények magassága lassanként növekszik. Az első millimé
terre 4, a másodikra 2 tekervény esik. A válaszfalak többé-kevésbbé haj
lottak.

A körzetnek átmérője 2—4 mm.
A tengely hoszsza 1—2 mm.
Ezen Numinulit-fajt a Clavulina Szabói rétegek némelyikében nagy 

mennyiségben fordul elő, nevezetesen azoknak alsó osztályzatában. A kis- 
czelli tályagban mindeddig csak egy példányt találtam.

Buda (Újlak). (F. oszt.)
Buda (Szépvölgy, Zöldárok, Császárfürdő, Várhegy, Ördögárok, Kis 

Svábhegy, Zugligeti, Budakeszi, Solymár, Tokod, Mogyorós, Szarkás, Nyer
ges-Újfalu, Piszke, Szápár, Pórvr, (A. oszt.)

Priabona. (Olaszország).

Num. budensis Hantk. n. sp. XII. táb. 4 ábra.
Háza igen összenyomott. Az előbbi fajtól határozottan az által kü

lönbözik, hogy a tekervények magassága sokkal nagyobb mértékben nö
vekszik. 3 millimeternyi átmérőnél a tekervények száma 4.

A kezdő kamra aránylag nagy, az utána következő 3 —4 kamra 
nagyságra és alakjára nézve csaknem teljesen megegyezik vele, a követ
kezők edig magasak s igen görbült válaszfalak által vannak egymástól 
elkülönítve.
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A kamrák száma az 1-ső tekervényben 6,
V) п V 2“dlk „ 0,
„ „ „ 3-dik „ 10.

Körzeti átmérője 2—3 mm.
Vastagsága 1 mm.
Ezen faj sokkal ritkábban lép fel, mint az előbbi.
Buda (SzépvöJgy, Kis Svábhegy), Budakeszi.

Num. Madarászi Haiitk. n. sp. XVI. táb. 7. áb.
Háza összenyomott, korongalakú, körzeti széle tompa. Felülete egyen

lőtlen nagyságú dudorokkal van fedve, melyek a benső tekervénynek meg
felelő csigavonalban elhelyezvék. A tekervények mélyedet! vonal által egy
mástól elkülönít vék.

A tekervények száma 3.
A kamrák száma az első tekervényben 6 —7,
„ „ r> 2-dik „ 12 13,
„ „ „ 3-dik „ 23—24.

A kezdő kamara tisztán kivehető, és aránylag nagy. A válaszfalak 
egyenesek vagy kissé hajlottak. A kamrák felső része ívelt.

A tekervényeket egymástól elválasztó héjrész vastagsága egyenlő a 
kamrák magasságával.

A héj vízszintes t. i. a tengely irányában eső átmetszeten egyenes 
lapos oldalai, szélei kerekítettek. A kamrák íveltek s felső részén vastag 
válaszfalak által egymástól elkülönítve.

Ezen faj külsője nem gyaníttatja velünk, hogy az Nummulit volna, 
de belső szerkezete kétségtelenné teszi, hogy a kiterült Nummulitok (Num-1 
mulítes explanatae d’Arch) osztályába sorolandó.

Ezen faj a budai márga némely rétegében nem ritka. Nevezetesen 
a Balassa-féle szőlők melletti mély úton előforduló márgában a kis Sváb
hegy keleti oldalán.

Átmérője 3—4 mm.
Vastagsága 05.—0.7 mm.
Buda (Kis Svábhegy). Szápár. (A. oszt.)
Ezen kitűnő Nummulitfaj Madarász Ede Zsigmond tiszteletére neve

zem, a ki velem együtt évek hoszszú során át a Nummulitok behatóbb 
tanulmányozásával foglalkozik.

A Nummulitideák igen nevezetes szerepet játszanak a Clavulina Sza
bói rétegekben, a mennyiben azoknak alsó osztályzatának legjellemzőbb 
szerves maradványait képezik, de nincsenek egyenlően az egész osztály
zatában elosztva, hanem csak bizonyos rétegekben fordúlnak elő nagyobb 
számmal, mint ezt már korábbi értekezéseimben kiemeltem volt.

A leggyakrabban előforduló fajok a következők;
Heterostegina reticulata. Rüt.
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Operculina ammonea d’Arch.
Orbitoides papyracea Brubé.

„ applanata Gümb.
„ aspera Gümb.
„ tenuicostata Gümb.

Nummulites striata d’Orb. var.
Megemlítendőnek vélem, hogy eddigi észleleteim szerint ezen fajok 

nagyobb része a Tchihatcheffi rétegekben is honos.

T o l d a l é k .
Trilociilina porvaemis Hantle. n sp. XIII. táb. 3. áb.
Háza finom csikókkal van fedve. Kamrái hengerdedek. Egyik olda

lon 3, másik oldalon 2 kamra látható. Nyílása köralakú.
Hoszsza 1 mm.
Szélessége : 0.5 mm
Ezen fajt mindeddig csak 1 példányban a porvai márga iszapolási 

maradékában találtam.
Porva. (A. oszt.)

Lagena apiculata Reuss. XII. táb. 7. ábr.
Lag. apiculata. Reuss. Zitzungsb. d. Wissensch. 46. köt. 318. 1. I. táb. 4—8, 

10, 11. ábra.
Háza tojásalakú, alulról hegybe végződvén, felül rövid központi és 

sugaras csúcsba összehúzódván.
Hoszsza: 0.4 mm.
Szélessége: 0.2 mm.
Ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Marginulina pauci-loculata Hantk. n. sp. XIV. táb. 10. áb.
Háza oldalvást kevéssé összenyomott. All 3, igen ferde varrányok ál

tal egymástól elválasztott domború kamrából, melyeknek középsője a leg
nagyobb. Az utolsó kamra egy háti sugártalan csúcsba húzódik össze.

Mindeddig csak 1 példányban találtam.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Cristallaria galeata. Reuss. XIII. táb. 20 áb. XIV. táb. 12. ábr. a b.
Crist, galeata Reuss: Zeitschr. d. deutsch, geol. Geselisch. 3 köt. 66 1. 4 táb. 20. 

ábr. — Denksch. d. k. Akad. Wissensch. 25. köt. 3. táb. 8. ábr.
Háza összenyomott, hátszéle éles, az előoldalon kerekített. Utolsó 

kamrája egészen lenyúlik a megelőző tekervényhez. Hátszéle igen görbült. 
Nyílása sugaras. A kamrák finom vonalak által vmnak egymástól elvá
lasztva. A kamrák száma 8—9.

Hoszsza 0.6— 1 mm.



Igen ritka
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Cristellaria minima Hantk. n. sp. XIII. táb, 19. áb.
Ezen parányi Foraminifera háza kissé összenyomott. Hátszéle éles, 

alul kerekített. Előoldala széles, és az utolsó kamra nem nyúlik egészen 
az utolsó tekervényhez, hanem köztük több kamra varrányai láthatók. Nyí
lása sugaras. A kamrák finom vonalas varrányok által vannak egymástól 
elválasztva. A kamrák száma 6—7.

Hoszsza 0.4 mm.
Igen ritka.
Buda (Újlak). (F. oszt.)

Cristellaria ornata Hantk. n. sp ХП1. táb. 19. áb.
Háza igen kicsi, összenyomott. Hátszéle éles s karimával van ellátva. 

All 6 kamrából, melyek párkányolt varrányok által vannak egymástól el
választva. Az utolsó kamra egészen lenyúlik a megelőző kamra tekervé- 
nyéhez. Nyílása sugaras. A kamrák száma 5—6.

Hoszsza 0.5 mm.
Ritka.
Buda"(Újlak). (F. oszt)
Buda (Kis Svábhegy), Szápár. (A. oszt.)

? Nubecularia elongata Hantk. n. sp. XVI. táb. 3. áb.
Ezen névvel jelölök ideiglenesen egy hosszúra nyújtott Foraminifera 

alakot, mely szabálytalanul elhelyezett kamrákból áll, melyek egyik olda
lon domboruak, a másikon pedig homorúak, mely utóbbi oldallal, úgy 
látszik, idegen testhez tapadt. Nyílása ki nem vehető.

Hoszsza 1.9 mm.
Szélessége 0.5 mm.
Igen ritka.
Buda (Várhegy). Mogyorós, (A. oszt.)

Polymorphina Miinsteri Reuss.
Polym. Münsteri. Keuss: Sitzungeb. d. k. Akad. d. Wissensch. 18. köt. 249. 1. 8. 

táb. 80 ábr.
Ritka.
Buda. (Újlak). (F. osztj
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Táblázati átnézete
a ClavuUnaSzabói rétegekben  e lő fo rd u ló  F o ra m in ifé r á k n a k .

Clavulina Szabói g  g
S rótegek » |  я |  S a
•g N л v I,-------1------- f S . Í i | l  §» & I S

1 alsó j felső 2 . Í  Л -«1
44 I--------------------“ l ő i a j ' *

osztályzat é-1 & о !

Lituolidea. ( I
1 Haplophragmium Humboldi B eü ss  r r — +  - 1 9 II 3. 4.
2 „ acutidorsatum H a n t i r i. gy — ? 4- — 10 I 1.
3 n rotundidorsatum H a n t i \  r n r. — ? --------10 I 2.

Uvellidea.
4 Plecanium elegáns H a n t i .  j| — г — — — — 11 — —
5 „ sp. ind. I — г j — — — — 11 — —
0 Gaudryina rugósa cTOrb. ‘ n r. gy  — — — — 11 I 4
7 „ Reussi H a n t i .  j n r. gy  1 — — — — 11 I
8 „ siphonella B eü ss. | r — I — +  — — 12 I 3
9 textilaroides H a n t i .  jj gy г — — — — 12 I 6

10 „ irregularis H a n t i .  — r — — — — 12 I 7
11 „ sp. ind. — i. gy — — • — i— 13 — —
12 Clavulina Szabói H a n ti.  i. gy — — — +  — 13 I 9
13 „ cylindrica H a n t i .  1 i- g*y — +  — +  j— 14 I 8
14 „ communis <T Orb. \ — r. í — +  — 4 -1 5  — —

Cornuspiridea.

15 Cornuspira polygyra B eáss. r gy — 4- — — 15 I. II 11. 1.
16 „ involvens B eüss. — ' r — — — +  ^  II 2
17 „ olygogyra H m tk .  — r — — — -f- — I 19

Miliolidea genuina.

18 Spiroloculina cfr. limbata B o rn . ! — г — ? — — 16 XIII 2
19 „ sp. ind. I r -  -------------- ----  17 XIII 1
20 Quinqueloculina sp. ind. | r — — — , — — 17 — —
21 Triloculina gibba eV Orb. | r — — +  — -  17 XII 10
22 „ porvaensis H a n ti .  \ r — — — — --------XIII 3

Lagenidae.

23 Lagena globosa W a lk  — r — — 1 — — 17 — —
24 „ emaciata B eü ss. — r — — — — 17 — —
25 „ apiculata B eüss. — r — — — — 76 XII 7
26 „ tenuis B o rn . — г — — — — 17 — —
27 ,. vulgaris Will. var. semistriata. — r — — — 18 XII 6
28 „ marginata W alk . — r — -f- — — 18 — —
29 „ geometrica B eü ss. — r — +  — — 18 XII 8
30 „ sp. nov. ind. r — — +  — ,— 18 — —
31 „ sp. ind. — — — 4" — !-------Í ХП 9

*) ritka =  г. — nem ritka =  n r. — gyakori =  gy. — igen gyakori =  i. gy.



7 9

Clavulina Szabói -л 'S ^
• rétegek Ъ f  'S §

Щ о ф » <о 5 Я S _ es f*
S W е Л alsó felső Jag l ä l i s  g 3  |  *5^  ;------- --------л и j ?  &

osztályzat H Й Ä g,______________________________ I1________ _____  jb Ф

Nodosaridea.
от Nodosaria ambiqua N euqeb. _ .< _ _ i_i_ iq _ __
33  Karrreri H a n t i ._  _____I Ш  _  _
34  Beyrichi JSTeutjtb. _  gy _  _  _  i_i_ 19! jj 5
35  conspurcata H ant};. — r __ 4  | _ _19  _ _
36 >1 coarctata H a n tk . _  r — — — -  19 XII 15
37 ,• elegantissima H a n tk . _  r — — I _  — 19  XII 16
38 77 venusta B eü ss. — n r . — — — 4 .2 0  XII 14
3 9 ' 77 spinicosta cVOrb. _  n r _  _ ____(_ 20  Щ  1
40 7- equisetiformis Schw ag. i n r. 11 r. — — _____|20 II 11
41 7, bacillum cV Orb. n r . gy — 4 4  4 . 21 —
42 7, я 77 var. minor j n r .  n r. -  — — — 21 II 7
43 latejugata G üm b . n r .  n r. ; — — 4  — 21 II 6
44 77 bacilloides H a n tk . r n r . — — — — 22-11.XVI 8 . 6 .
4 5  „ crassa H a n tk . ; — r __  — __  — 231 XIII 4
46 ,, budensis H a n tk . j — n r . — — — — 23; II 10
47 „ acuminata H a n tk . j — r __  _ _ — 23 II 9
48 „ nov. sp. ind. r — — — — — 23 XII 12
49 Dentalina soluta B eüss. n r  n r . 1 — +  4- — 24 щ  2
50 „ sublaxa H a n tk . — r — — — — 24 _  —
51 77 Orbignyana N eugeb. r r ! — — — — 24   —
52 77 consobrina d 'O rb . n r. n r. _  4 . 2 5 I III 3. 10.
53 77 intermedia H a n tk . — r _ _ _ _ _  25  III 4. 8 .
54 „ elegáns d 'O rb . n r .  gy _  4  _  4  25 III 7
55 77 pauperata d 'O rb . r n r .    4  __ 4  26 III 6
56 ,, a p p ro x im a ta  B eüss. r gy   4  __ — 26 III 5
57 „ laxa B eü ss. — Y _ 4 _____ 2 6 — —
58 ,7 guttifera d'O rb. _  r __________ 1 2 6 _ —
59 7, Verneuili d'O rb . n r .  gy _  4  _  4  33  III 9
60 77 abnormis B eüss. — j* _ 1 __ — 27 __ __
61 ,) Zsigmondi H a n tk . — r _  __ _______27  XII 17
62 77 Reitzi H an tk . r r __  __ _ _27 XIII 6
63 „ simplex H a n tk . — r __  _________27 XIII 7
64 „ debilis H a n tk . — r __  __ __ — 28 XIII 10
65 „ subtilis N eugeb. r — __ __ _____ l. 28 III 13
66 „ cfr. Boueana d'O rb. | — r _  ________28 XII 11. 19.
67 7, budensis H a n tk . — r __ __ __ _28 III 12 '
08 „ sp. ind. i — r _  _________ 28 III 1 1
69 ., gigantea H an tk . , r — _  _________ 29 III 15
3? ” 8ДРЛ jild m  .  : -  r --- ----------------29 XII 1871 „ Adolnna d  Orb. ! — r _ ______ 1___ ____  _
72 „ capitata B oll. r r — 4  __  — 29 III 16
73 „ bifurcata d ’O rb .j r g y ------- j----------1_ 29 III 18. 21.
74 „ acuta d ’Orb. I n r. gy  — - f ----|-!зо IV 3
75 „ contorta H a n tk . — r __ ________30 IV 5
76 „ Vásárhelyii H antk . n r. n r . — —    30 IV 1
77 „ Hörnesi H an tk . r gy — — __  _31 IV 2
78 „ Ehrenbergena N eugeb . — -  | _  — -------3 1  j щ  77
79 r obliquestriata B eü ss . — r __  4  __ _3 7 ! _ _
80 „ fissicostata G iim b . gy — — __  4  -  3 1 ! n i  19
81 „ Giimbeli H a n tk . — r __  __ — _32j IV 1
82 „ semilaevis H a n tk . — r — — ------- 3 2 IV. XII 6 .1 3 .
83 „ setosa H a n tk . — r — — _____ 3 3 1 XIII * 9
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osztáiyzat Eh & . tao
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Glandulinidea.

84 Glandulina laevigata cV Orb. i r j n r. — ----- J- 34 IV J
85 „ rotundata B eüss. j — j г — — ------j— 34 XIII ^
86 „ discreta B eü ss . — r — — -------(—.35 XIII 16
87 Lingulinacostatad’Orb.seminudaHantk. r nr. — — — + 3 5 ,  IV ®
88 ,j glabra H a n tk . n r. r — — -|------ .35 XIII 14

Frondicularidea.

89 Rhabdogonium budensis H a n tk . r г — — — — 36 XIII 12
90 Frondicularia superba H a n tk . r r — — — — 36 IV 16
81 „ tenuissima H a n t i .  r r — ; — — — 36 XIII H
92 Flabellina striata H an tk . — r — — — — 36 XIII 13
93 ,, budensis H a n tk . — r — — — — 37 IV 1?

I
Pleurostom ellidea.

94 Pleurostomella eocena Giirnb. r — — — ------------37 XIII 17
95 „ acuta H a n tk . r — — — — — 37 XIII 18

Cristellaridea,

98 Morginulina complanata H a n tk . — r _ — _ — 38 — —
97 „ subregularis H a n tk . — r _  — ----------- 38 — —
98 „ pediformis B o rn em . —  n r . _  4 . ----------38 IV 12. 13
99 „ subbullata H a n tk . — r _ — ------- 3 9 IV. V 9 .1 0 .9

100 „ globosa H a n tk . — r _  — ------------39 — ~
101 n yecta H a n tk . — r   — — — 39 f IV 15
102 •, indiiFerens H a n tk . r —   — — — 40] IV 14
103 ,, splendens H a n tk . — r — —• — — 40 IV П
104 „ panciloculata H a n tk . ! — r __ — — — 76 XIV 10
105 budensis H a n tk . || — r — — — — 40 XIV 5
106 „ tunicata H a n tk . — r — — — — 40 XIV 8
107 „ Behmi B eü ss  gy gy  — — — 41V . XIV 1 .2 .6
108 Cristellaria cymboides d 'O rb . r — _ — — +;41 V 3
109 „ Schwageri H a n tk . r gy   — — — 42 V 11
110 „ increscens B eüss. — I r — -|- — — 42 — —
111 „ irregularis H a n tk . r j — _  --------------- 42 XIV 2. 3
112 „ porvaensis H a n tk . r | — — — ----------- 42 XIV 1
113 „ minuta H a n tk . r — — — — — 43 XIV 7
114 elegáns H a n tk . !| — | r _  — ---------43 XIV 4
115 gladius P h . gy gy — j — ---------43 V 12
116 „ arcuata P h. gy gy 43 V 10
117 „ nummulitica Güm b. n r. n r . — j— — — 44, VI 4
118 „ minima H a n tk . — 1 r — — — — 76: XIII 19
119 „ galeata B e ü ss . — r — — -------- 76 Xlll XIV 20.12
120 „ ornata Hantk. — | r — — — — 77 XIII 19
121 propinqua r — — — — — 45 V 4
122 „ arcuata d’Orb. — j gy — j — — — 45 V 5. 6
123 „ Kochi Reuss. — r — — — — 45 V 7
124 „ Landgrebeana B eü ss. — ; r — — — — 46 — —
125 „ fragaria Gümb. n r .  gy — — — — Í46. VI 1 .2 .3
126 Robulina depauperata Reuss. j — r — -j- — i47 VI. XIV 5 .6 .4
127 „ calcar Linné cultrata Montf. gy gy — + ------- f  147: — —

8 0
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I Clavulina Szabói *3 +  'S g
a  i rétegek [ £  f +  *3 g

1 Név I I M-rSllIll!I I J
^  !---------------"я u j  ° Ä : ;

1 ; osztályzat ;и Й  ̂ áo | ii I _® ]~F ' ~~ i"3 . 1 ~ I I  ̂ Г
128 Bobulina inornata d’Orb. ; — j n. r — +  1 — +  47 VI 9
129 „ Kubinyii Hantk. n r gy —  — — — 47 VI 7
13‘> „ arcuato striata Hantk. г n. r — — — — 48, VII 2
131 „ princeps Beüss. г n. г — +  — — .48 VI 8
132; „ limbosa Reuse. r gy ; — +  — — 48 VI 11
133! gutticostata Gümb. r n г Í — — i — |— 48 VI 10
134 , granulate H a n tk  j r i — — — ---------- 49 XIV 15
135 „ bullata H a n ti.  || — i r — — : --------- |49 XIV 13
136 „ bndensis Hantle. — r — — — — 49 VII 1
137 „ baconica H a n t i . j r — — — — — 49 XIV 9
138 porvaensis H a n t i . | r — — — — — 50 XIV П
139 Pullenia bulloides d'O rb. — n. r — +  — + 5 0  X 9
140 „ communis d'O rb, — r — — — + 5 0  X 10

Polymorphinidea.
141 Polymorphina probléma d'O rb . —  r — +  — +  §9 VIII 3
142 „ acuta H a n ti .  — r — — — — 51 V 11 1
143 „ subcylindrica H a n t i .  r — — — ----------- 51 XIV i*
144 „ Münsteri B eüss. — г — — — — — ~  r
145 ßulimina truncana G üm b. n r  — — — — — 52 VII -
146 „ elongata d 'O rb . ' — n. r — — — — ^2 X
147 Uvigerina pygmea d 'O rb . r g y  —  + -------b 52 V U
148 „ farinosa H a n t i .  — r — _  — — o3 VII ^
149 Sphaeroidina austriaca d 'O rb . | — n. r — +  — +  53 X 1
150 Virgulina Schreibers! G ziz. — n. r — — — +  53 о
151 Dimorphina elegáns Hantk. | — г — — — — 54 VII |

Cryptostegia.
152 Chilostomella cylindroides B e ü ss , n. r n. r — +  — 54 VII 7
153 ,, tenuis B orn . , — r ~  ~  — 54

Cassidulinidea.
154 Cassidulina globosa H a n ti .  — r — — 54 XVI 2

Textilaridea.
155 Bolivina Beyrichi B eüss. — r — +  — 55 VII 14
156 „ elongata H a n ti .  —  г — — 9? iq
157 semi striata H a n t i .  -  n. r — — oo V11
158; „ nobilis Hantk. г — — — - — 56 XV
159 „ reticulata H a n t i . n r n, r — — ~  9 , У +
160; Textilaria carinate d 'O rb . j  r gy — +  г  56 VII ö
161 í „ subflabelliformis H a n ti .  -  n. г — — 57 XV ^
162 „ bndensis H a n ti.  —  | r — — 57 XV I
163 „ elongata H a n ti .  v — _  — — j— 5 7  XV 0
164 „ globosa H a n t i .  г _  — — -  [— o& XV 0
165 Vulvulina pectinata H a n t i .  —  n. r — — —■ j— 9 8 ; Vil и
166 Schizophora haeringenis Gümb. g y  gy -  — ~  ~ 5 8 , v l i  о

Giobigerinidea. j
107 Globigerina bulloides d'Orb. g y  -------j- — +  50 VIII 2
168 „ triloba Reuse. r 1 n. r 1-------h ! +  59, VIII 1
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í. tábla.
1. Haplophragmium acutidorsatum H antle.

2. Haplophragmium rotuudidorsatum

3. Gaudryina siphonella B e ü ss

4. Gaudryina rugósa d ’

5. Gaudryina Reussi H a n tle .

6. Gaudryina textilaroides

7. Gaudryina irregularis H a n tle .

8. Clavulina cylindrica Н

9. a. Clavulina Szabói H an tle . (Megnőtt alak)

9. b. Clavulina Szabói H an tié . (Középső alak)

9. c. Clavulina Szabói H a n tk . (Fiatal alak)

9. d. Clavulina Szabói H an tle . (vékony csiszolat.)

10. Cornuspira oligogyra H an tié .

11. Cornuspira polygyra B e ü s s .



Hantken Miksa. I. tábla

Т еш .után köre rajz StiirzenbaumJ. Ny. Grund Y. B udapest.

A magy. kir.földtani intézet  évkönyve.







II. tábla.
1. Cornuspira pclygyra B e ü ss .

2. Cornuspira involvens B e ü ss .

3. Haplophragmium Humboldti B e ü s s .

4. Haplophragmium Humboldti B e ü ss .

5. Nodosaria Neugeboreni B e ü ss .

0. a. Nodosaria latejugata (fiatal alak)

G. b. Nodosaria latejugata G ü m b . (rendkívül kifej

lődött felső rész)

6. c. Nőd. latejugata G ü m b. (Megnőtt alak)

G. d. Nőd. latejugata G ü m b . (Alsó rész)

7. Nőd. bacillum D e f r .  var. minor

S. Nőd. bacilloides Hantit.

9. Nod. acuminata I la n th . (Alsó rész)

10. Nőd. budensis I la n tk .

11. Nőd. equisetiformis S c h w a g e r .



l iken Miksa. П tábla

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve .







III. tábla.
1. Nodosaria spinicosta eV

2. Dentalina soluta

3. Dentalina consobrina (V

4. Dentalina intermedia H a n t i .

5. Dentalina approximata R e u ss .

G. Dentalina pauperata ’d  O rb .

7. Dentalina- elegáns O rb.

8. Dentalina intermedia H a n th .

9. Dentalina Verneuli d ’ O rb .

10. Dentalina consobrina d ' O rb.

11. Dentalina sp. ind.

12. Dentalina budensis H a n t i .

13. Dentalina subtilis N e u g e b .

14. Dentalina soluta R e u ss .

15. Dentalina gigantea H a n ti .

16. Dentalina capitata B o ll .

17. Dentalina Ehrenbergana N e u g e b .

18. Dentalina bifurcata d' O rb .

19. Dentalina fissicostata G ilm b .

20. Dentalina acuta ’ O rb.

21. Dentalina bifurcata O rb.



Hantken Miksa. Ш. tábla

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve.







IV. tábla.
1. Dentalina Gümbeli H a n tit.

2. Dentalina Hörnesi H a n tit.

3. Dentalina pungens B e ü s s .

4. D entalina Y ásárhelyii H antle.

5. Dentalina contorta H a n tit.

6. Dentalina semilaevis H a n tit.

7. Glandulina laevigata cC O rb.

8. Lingulina costata d’ Orb. var. subglabra.

9. Marginulina subbullata H a n t i t .

10. Marginulina subbullata H an tit.

11. Marginulina splendens

1 2. Marginulina pediformis B o r n .

13. Marginulina pediformis

14. Marginulina indifferens Hantle.

15. Marginulina recta H a n tit.

16. Frondicularia superba H an tit.

17. Flabellina budensis H a n tit.



Hantken Miksa. IV. tábla

A magy. kir.földtani intézet  é vkönyve .







V. tábla.
1. Marginulina Behmi B e ü s s

2 . Marginulina Behmi B e ü ss .

3. Cristellaria cymboides

4. Cristellaria propinqua H a n tk .

5. Cristellaria arcuata d' Orb.

6. Cristellaria arcuata d' Orb.

7. Cristellaria Kochi B e ü ss .

8. Margienulina pdiformis B o r n . var.

9. Marginulina subbullata H antle.

10. Cristellaria arcuata P h il.

11. Cristellaria Schwageri H a n tk .

12.. Cristellaria gladius P h il.



Hantken Miksa V. tábla

A magy.  kir.foldtani intézet  évkönyve







VL tábla.
1. Cristellaria íragaria

2. Cristellaria fragaria G ü m b.

3. Cristellaria fragaria G ü m b .

4. Cristellaria nummulitica G ü m b .

5. Robulina depauperata Reuss. (párkányolt)

6. Robulina depauperata Reuss

7. Robulina Kubinyii Hantk.

8. Robulina princeps Reuss.

9. Robulina inornata d‘ Orb.

10. Robulina gutticostata Gümb.

11. Robulina limbosa Reuss.



Hantken Miksa VI.tábla

A magy. kir.földtani intézet  évkönyve







Vli. tábla.
1. Robulina budensis

2. Robulina arcuato-striata

3. Schizophora haeringensis

4. Uvigerina pygmea

5. Bulimina truncana Gumi.

6. Uvigerina farmosa H a n tk .

7. Chilostomella cylindrica Beüss

8. Textilaria carinata

9. Dimorphina elegáns H a n tk .

10. Yulvulina pectinata H a n tk .

11. Bolivina Beyrichi B e ü ss .

12. Bolivina Beyrichi Reuss var. carinata.

13. Bolivina semistriata H a n tk .

14. Bolivina elongata H a n tk .

15. Virgulina Schreibersi

16. Polymorphina Münsteri R e u ss .

17. Rhynchospira abnormis Hantk.

18. Rhynchospira abnormis Hantk.

19. Bhynchospira abnormis Hantk.



Hantken Miksa. VD.táWa.

A magy. kir.földtani intézet  évkönyve .







VIII. tábla.
1. Globigerina triloba B e ü ss .

2. Globigerina bulloides

3. Polimorphina gibba var. deltoidea

4. Polymorphina acuminata Hantle.

5. Truncatulina Dutemnlei Orb.

G. Truncatulina budensis

7. Truncatulina Ungeriana d ' O rb.

8. Truncatulina compressa

9. Truncatulina propinqua Reuss.



Hantken Miksa Vm.tábla

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve.







IX. tábla.
1. Truncatulina cryptomphala B e ü s s .

2. Truncatulina eostata

3. Discorbina elegáns H a n tk .

4. Truncatulina osnabrugensis

5. Pulvinulina budensis H a n tk .

6. Truncatulina grosserugosa

7. Rotália Soldanii d'

8. Pulvinulina umbonata B e ü s s .



Hantken Miksa. СШЫа

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve







X. tábla.
1. Truncatulina lobata Hantk.

2. Truncatulina granosa Hantk.

3. Discorbina baconica Hantk.

•t. Sphaeroidina austriaca cl' Orb.

5. Pulvinulina simiiis Hantk.

6. Pulvinulina affinis Hantk.

1 . Bulimina elongata d. Orb

8. Truncatulina pygmea

9. Pullenia bulloides d1 Orb.

10. Pullenia elongata Hantk.



- a n tken Miksa. X .lá lila .

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve







XL tábla.
1. Orbitoides papiracea B o u b ée .

2. Orbitoides applanata G ü m b.

3. Orbitoides dispansa

4. Orbitoides aspera G ü m b .

5. Orbitoides radians d' A rc h .

6. Orbitoides patellaris

7. Orbitoides tenuicostata G ü m b.

8. Orbitoides tenuicostata G ü m b .

9. Orbitoides stellata cl' A rc h .

10. Orbitoides Stella G ü m b.



Hantken Miksa. XI. tábla

A magy.  kir. földtani intézet  évkön yve .







XII. tábla.
1. Opereulina ammonea

2. Opereulina ammonea L e y m .

3. Heterostegina reticulata 

■4. Nummulites budensis

5. Nummulites striata cl' O rb . var.

6. Lagena vulgaris var. semistriata W ill.

7. Lagena apiculata B e ü s s

8. Lagena geometrica B e ü ss

9. Lagena?

10. Triloculina gibba eV

11. Dentalina cfr. Boueana eV O rb

12. Nodosaria n, sp. ind.

13. Dentalina semilaevis H a n tk .

14. Nodosaria venusta B e ü ss

15. Nodosaria coarctata Hantk.

16. Nodosaria elegantissima H a n tk .

17. Dentalina Zsigmondyi H a n tk .

18. Dentalina sp. ind.

19. Dentalina. cfr. Boueana Orb.



Hantken Miksa. Xn.tál>la.

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve







XIII. tábla.
1. Spirolcuolina sp, ind.

2. Spiroloculina cfr. limbata Born.

3. Triloculina porvaensis

4. Nodosaria crassa Hantli.

5. Nodosaria acuminata H a n tk .

6. Uentalina Reitzi H a n tk ,

7. Dentalina simplex H a n tk .

8. Dentalina sp. ind.

9. Dentalina setosa H a n tk .

10. Dentalina debilis H a n tk .

11. Frondicularia tenuissima Hantk.

12. Rhabdogonium budensis H a n tk .

13. БЧаЬеШпа striata H a n tk .

14. Lingulina glabra H a n tk .

15. Glandulina rotundata

16. Glandulina discreta B e ü ss

17. Pleurostomella eocaena G ü m b .

18. Pleurostomella acuta Hantk.

19. Cristellaria ornata H a n tk .

20. Cristellaria galeata Beüss

21. Cristellaria minima H a n tk .



Hantken Miksa. Xm.táWa

A magy.  kir.földtani intézet  évkönyve







XIV. tábla.
1. Cristellaria porvaensis

2. Cristellaria irregularis I la n tk .

3. Cristellaria irregularis H a n tk .

4. Cristellaria elegáns H a n tk .

5. Marginulina budensis I la n tk .

6. Marginulina Behmi B e ü ss

7. Cristellaria minuta H a n tk .

8. Marginulina tunicata H a n tk .

9. Robulina baconica H a n tk .

10. Marginulina pauci loculata I la n tk .

11. Robulina porvaensis H a n tk .

12. Cristellaria galeata Reuss

13. Robulina bullata Hantk.

14. Polymorphinal subcyindrica I la n tk .

15. Robulina granulata Hantk.

16. Robulina depauperata Reuss.



Hantken Miksa. XIV. tábla.

A magy. kir.foldtani intézet  évkönyve .







XV. tábla.
1. Textilaria budensis

2. Textilaria subflabelliformis H an tle ,

3. Textilaria elongata H antle.

4. Bolivina nobilis H antié.

5. Textilaria globulosa H antle.

6. Bolivina reticulata H an tle .

7. Discorbina elegáns H antle.

8. Discorbina exiraia H antle.

9. Pulvinuliaa urnbilicata Hantk.

10. Pulvinulina Haidingeri d’Orb.



Hantken Miksa. XV. tábla

A magy. kir.földtani intézet  évkönyve







XVI. tábla.
1. Siderolina Kochi H antle.

2. Cassidulina globosa H antle.

3. Nubecularia budensis

4. Nodosaria budensis Hantk.

5. Cristellaria gladius Hantk, '

6. Nodosaria bacilloides Hantk. '

7. Nummulites Madarászi Hantk.



Hantken Miksa. XVI. tábla.

A magy. kir.földtani intézet  évkönyve. .
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