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I. Bevezetés.

A Magyar Nemzeti Múzeum él kökoralLanyagáinak feldo.1go-
zása után 1947 szén kezdtem meg a magyar eocénkorú korallok fel-

dolgozását. Dolgozatomban mindazon fajok ismertetését nyújtom,
melyeket a különféle hazai tudományos intézmények gyjteményei-
ben találtam. Gyakorlati és képekkel kísért dolgozatommal segítsé-

gére óhajtok lenni hazai geológusainknak és palaeontológusainknak,
kik eddig egy ilyen összefoglaló magyar korall munkát nélkülöztek.
A szerteszórt külföldi szakirodalom mindenkor nehezen volt össze-

hozható, hogy bellük a geológus és palaeontológus határozásait el-

végezhesse. Ez kitnik abból is, hogy hazai szakirodalmunkban a
különféle faunalistákban az ásatag korallok sok helyen csak mint
korallok vannak felsorolva. Ha találunk is itt-ott korallmeghatá-
rozásokat, azok részben tévesek, részben elavult, régi nevek. E régi
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és többízben ismétld synonym neveket mindenütt adom. hogy az
irodalmi adatokkal a fajok elfordulása és azonosítása lehetséges
legyen. Részletes synonjanikát a munka végén nyújtom.

R e u s s o n kívül a magyar szakirodalomban eddig H a n t k e n
Miksa (1878) említett fel legtöbb korallfajt az esztergomi szén-
terület Nummulina lucasan a-rétegekbl. Mindössze azonban
csak 17 fajról emlékezik meg a következ lelhelyekrl: Tokod, Sári-
sáp, Mogyorós, Baj ót, Pusztadomokos, Kavicsberek, Domonikos-hegy,
Szánkás. Az eocén Nummulina striatás rétegeibl a T r o c b o-

cyathus affinis és acutecristatus fajt, valamint a
Trochosmilia multisinuos a-t említi meg Dorog, Tokod,
Mogyorós, Baj ót. Domonkosbegy és Lábatlan vidékérl.

,_yjzsgálati anyagom a következ gyjteményekbl származik: A
Magyar Nemzeti Múzeum Pöld és slénytára, a budapesti tudomány-
egyetem Földtani Intézete, a Magyar Állami Földtani Intézet és
Dr St reda Rezs gyjteményébl.

Munkámban hathatós segítségemre volt dr. Szts Endre
szaktáraam, dr. Vadász Elemér egyetemi tanár úr, idsebb
és ifjabb Noszky Jen palaeontológus szaktársak, valamint
dr. Streda Rezs tanár úr, kiknek ezúton is hálás köszönete-
met fejezem ki.

A „Fossüinm CaíaZofirws“-rendszert követtem, a meghatározáso-
kat pedig a munkám végén közölt irodalom segítségével végeztem
el. így is azonban sok olyan faj van, melyeket biztosan meg-
határozni nem tudtam. Minden anyag természetébl folyik, hogy
akadnak olyan diarabok, melyeknek biztos diagnózisa nem adható
mindaddig, míg újaibb anyag nem érkezik hozzá. Ezt a kétesen és

általam jelen munkámban le nem irt anyagot csak azért bocsátom
az alábbiakban közzé, hogy a további kutatók számára bizonyos
elsdleges támpontul szolgálhassanak.

Heliopora sp. (talán új faj); Euphyllia sp. (talán szin-

tén új faj); Circophyllia cf. gibba Oppenheim 1901; Circo-
phyllia cf. Lavariae Dainelli 1915; Circophyllia ef.
Loerentheyi Oppenheim 1912 ; Pattalophyllia cf. dalma-
tina Oppenheim 1901; Petrophylliella cf. panteniana
Catullo 1847; Orbicella cf. Katzeri (Oppenheim); Solen-
astraea cf. gemma na Duncan 1875; Hydnophyllia cf.

Ánaequalis Giimbel 1861; Trochseris cf. forojuliensis
Dainelli 1915 ; Trochoseris cf. difformis Reuss 1868;

Cyathomorpha cf. Rochettina Michelin 1842; C y c 1 o 1 i-

tes cf. rhomboideus Oppenheim 1901; Cyclolites cf.sub-
p a t e r a Dainelli 1915; Cyclolites cf. vieentina Dainelli 1915;

Leptophyllia cf. Pironai d’Achiardi ISl; Dasmia?cf.
cornuta J. Haime 1850; Acanthocyathus cf. transsyl-
V

a

n i c u a Reuss 1871 (miocén faj, a S t r e d a-féle gyjteményben
talán tévesen van a felsögaliai eocénbl jelezve!); Trochocya-
thus c f. crassus il/. Edwards et Haime 1848; Coelosmilia
c f. c o s t a t a Dainelli 1915; ParasmilLacf. elegáns Fromentel
1862; Piacosmilia sp. (talán új faj); Placosmilia cf. de
Ga s per i Dainelli 1915; S t ep h anosm ilia cf. aequicostata
(Schauroth) 1865; Astr ocoenia sp. (talán új faj); Astrocoe-
nia cf. 12-costata Pratz 1883; Actinacis cf. delicata
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Reuss 1869; Dendracis cf. subnodosa de Gregorio 1894;

Goniopora cf. Ameliana (Defráncé) 1826; Ba top óra c f

.

conica Hantken (leírása meffjelent??); Cyclolites cf. undu-
lata Lamaitref; Axopora cf. mamillosa Steinmann 1903.

E bizonytalanul meg'batározott és részben rossz magiatartású
fajok kérdésének eldöntését a jövben meg'ejtendö vizsgálatok és új
gyjtések fogják csak lehetvé tenni.

A hazai összes eocónkiorú kora'llok tervbevett feldolgozásából
egyelre csak a hazai Dunántúl eocén koralljait dolgoztam fel. Ezt
ikövetleg a biilíkhegységi, továbbá az érdé yi eocén korallokkal
kívámnék foglalkozni. Ezt az elhatározást földtörténelmi tényezk
figyelembe vétele indokolta meg, mert hiszen tudjuk, hogy az erdélyi
és dunántúli eocén képzdményei mind rétegtani kifejldés, mind
pedig a fauna tekintetében feltnen különböznek. A magyar Bükk-
hegység eocénjje inkább az erdélyi eocénfaunára emlékeitét, a
dunántúlitól igen kü'önbözik. A magyarországi és az erdélyi egykori
tengermedence között akkoriban csupán idszakos és szk területre
szorítkozó összeköttetés lehetett. Az Alföld helyén kiemelkedett
tömeg, elválasztó gát volt a két medence köiött.

Munkám anyagvizsgálatát fképpen a Magyar Nemzeti Múzeum
Föld- és Östenytárábani, majd a Magyar Állami Földtani Intézetben
végeztem. E munka keretébe, tartozott az anyag preparálása és csi-

szolása, melyet segítség nélkül magam végeztem. A rajzokat a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Biológiai Intézetében magam készítettem, a
fényképeket a Földtani Intézet Fotolaboratoriumában Szálai
Tibor igazgató engedélyével Dömök Teréz vette fel.

Gyjtéseket részben magam, részben Szts Endre kíséretében
és támogatásával végezhettem. A feldolgozott anyagot a megfelel
Lntéj ményéknek visszaszállítottam az újabb kutatásokra és összeha-
sonlításra készen. A megfelel gyjteményekbe való beosztásuk és
az új gyjtés beleltározása közremködésem nélkül történhetik.

Budapest, 1949 május hó 26-án.

II. Alaktani tudnivalók.

a) A meghatározásánál felmerül nehézségek.

A meghatározásokat megnehezít köiilmények a következ pon-
tokban foglalhatók össze:

1. A korallok nagyfokú változékonysága, ami valóban gátolja a
tisztán alaktani kiértékeléssel dolgozó szakember munkáját. Feltét-
lenül szükség van ezért olyan biológiai látásra, mely .a változékony-
ság tüneteit a maga valóságában ismeri fel és a faj diagnózisokban
nem zavarja meg a kutatót.

2. A rossz megtartás. Fleg nagyfokú elmeszesedés okozza, vagy
egyéb rétegnyomásos jelenség, mikor is nem tanácsos a faj meghatá-
rozás kierszakolása, hiszen siker az is, ha la niemzetségre (genus)
utalhatunik.

3. Rétegnyomás által beállott torzulások, melyeket el kell külö-
nitenünk a populatív jelleg változékonyság és a kóros természet
jelenségektl. A rétegnyomás á’tal elidézett másodlagos elváltozá-
sok leginkább a sövénykék ellapulásában, eltöredezésáben. elhajlá-
sában, az oszlopocska (c o 1 u m e 1 1 a) körüli korona-lemezkék (pali)

1
'
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összényomottság’ábaoi stb... jut kifejezésre s legifkóppen az eredeti
3;laik elváltozásáboz vezet.

4. A kóros jelenségek legnagyoibbrészt abban állanalk, hogy a
korall életében bekövetkezett törések rendellenesen forradnak össze,

vagy pedig a magányos korallpolip kagylókat, kisebb osigákat,
kavicsokat és Nummulinákat n körül, s így ezek az idegen
tárgyak a korall belsejében olykor jelents duzzanatokat, elgörbü-
iéseket, öv- és örvképzdményeket eredményeznek s ezáltal az állat

eredeti alakját jelentsen megváltoztatják.
5. Színezdések. Nem irányadók, hacsak rétegtani szempontiból

nem, merthiszen az ásatag korallok színezdése mindig másodlagos.
A fekhely kzetanyagának színiét veszik át,

6. Felületi rárakodások. Ezek nehezien távolíthatólc el, s ezért

sóik esetben csiszolás nélkül nem tudunk a szerkezetbe pillantani.

A felületi rárakódások legnagyobbrészt Nummulinák, melyek-
nek különösen a kelyhekben való lerakódása meggátolja a legfonto-

sabb bélyegek: sövények, koronalemezkék és oszlopooska vizsgálatát.
Ezeket a felületi rárakodásokat, márgákat lúggal, de sok esetben
sósaivas kezeléssel (ütána azonnali közömbösítéssel) lehet csökken-

^

teni, de legíianácsosabb a osiszo’ás, bár egyes polipokban a N u m-
mulinák mélyebbre hatolva is megtalálhatók..

7. Gsonkulások, melyek a magányosok esetében legfképpen a
polip nyelének eltörésében nyilvánulnak meg s ezért sok példány-
nak eredeti nyele (bázis a) nem ismert.

h) Kövesült korallok jellegei. (L. I. II. és III. szövegközti táblát.)

1. M a g á n y o s polip o k. (I. tábla.)

Hegyes, vagy talpas bázissal. Héjas (epitheoa), vagy héj-

nélküli küls felülettel. A küls felületen az ú. n. kül-bordák futnak
végig, vagy egészen a bázisig, vagy azt nem érik el. A kehely vagy
mé y, vagy sekély. A központi tengely oszlopocska (oolumellp,)
vagy meg van, vagy hiányzik. Lehet tömör, szivacsos, vagy lap-

alakií. A polip küls héját epithecának nevezzük, ez alatt

még egy ál-héjat (p s e u d o t h e c a) is találhatunk, mely a kül-

bordákat közvetlen)ül borítja. A küLbordák többé-kevésbbé megfe-
lelnek a kelliely sövényeinek (septum), melyek vagy ú. n. syn ap-
t i c u 1 u m o k k a 1, vagy ú. n. á 1 - s y n a p t i c u 1 u m o k k a 1 van-

nak összekötve. De ez az összeköttetés nincs m'eg minden csoport-

nál. A sövények és kül-bordák felülete lehet síma, szemcsés, vagy
tüskéktl borított.

2. Telepes korallok. (L, II. és III. szöveközti tábla.)

A telepes korallokban a polipoik hosszú csövekben folytatódnak

melyeknek belsejében a haránt-lemezeket
_

(t a b u 1 a e) találjuk,
_
s

ezek cskévényes részeit az ú- n. d is s e p i m e nt u m-lemezeket is.

Minden telepes korallnál a polipokat a kehelyközti (i n t e r c a 1 y c i_

ná'lis) váz, a c o e. n o s te um, vagy ooenenchyma köti össze.

Ennek küls felülete lehet szemcsés, ráncolt, likacsos, vagy tüskés.

Ez a köztd coenchym a hiányozhat is s ez esetben a po ipok

kelyhei egymással sejtszeren érintkeznek. Egyes fajokban a sövé-
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nyék csökkeait kifejlödésök s csak, két fösövény fejldött ki jobban.
Ezáltal ezek a fajok bizonyos fokú kétoldali rószarányosságot
(b i 1 a t e r a 1 i a) nyerniek. A koronalemezkék, vagy tengelypaipilláik

(p a 1 i) vagy össze vannak nve a sövényekkel, vagy attól külön-
állók. A telepes korallok polipjai vagy kiemelkedk, vagy süllyesz-

tettek. A sövényeket összeköt ú. n. t r a v e r s e k a sövények közti
télit sövényköati 'kamrácskákká (interseptális kamrákká) oszt-

ják, vagyis a bélüreg (v is ce ralis üreg) kamrácskákra osztott

lesz. Ez a j-elenség igen fonitos az egyes fajok elkülönítésében. El-
fordul magányos polipokban is.

3. Helioporida-korallok. (II. tábla.) (13.)

A polip helyét a vázon ú. n. fölynkak (autoporusok) jelzik.

Ezek a coenencihymát alkotó apró ú. n. s y p li o n o p o r u s o k
összeolvadása által jönnek létre.

4- Millepora-kor állok. (II. tábla.) (14.)

A polipok helyét a több harántlemezkével (tabulae) átjárt

iyu'k képezi, mely összefügg a szomszédos részek féregalakii (v e r-

miformis) csatornácskáival.

SZÖVEGKÖZTI TÁBLAMAGYARÁZATOK.

I.

1. Magányos poliptipus. se = sövények; c= központi osziopocska;
V. i. Ü = visoerális vagy interseptális üreg; keh = kehely; thgy = epithe-
calis gyrk; küb = külbordázat; b = bázis; t = talp; ny = nyél.

2. Kétféle típusú kehely felülnézetben. t=i belshéj (theea); epit=
külshéj (epitheea); col = központi osziopocska; fs = fösövények; se =
melléksövények; psth = álhéj (pseudotheea) ; cos = külborda (costa).

3- Sövényközi viszonyok. sep = sövény; syn = synaptikulum; pssyn =
pseudosynaptikulum.

i. Hosszszelvény a kehely belsejérl- diss = dissepimentum (felül, ill.

oldalnézetben); ta'b = talbulae (lásd a 6. ábrán is a tab. jelzést).

5- A sövények négy cyclusa. col = központi osziopocska; 1—4= a
cyclusok.

6- Polyp a coenenchymában- cön = coenenchyma; bi = bimbó a pro-
tothecával; t = belshéj; é = él test körvonala; tab = tabulae.

7. Héjrendszer fiatal állaton, prot = kezdhéj (prototheca) ;
ept =

epitheea; t = theea; é = élörész körvonala.

II.

15 Két szomszédos kehely telepes korallban a cosfalis sövények
érintkezésével- keh = kehely; cossep = bordasövényék (eostalis szep-
tumolk).

16. Hengerded ágdarab telepes korallból. keh = kehely; coenen =
eoenosteum, vagy coenenchyma.
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17. Kehely felülnézet'ben. cycl = cyclus, három különfokú fejlettség
sövénnyel; tenp = tengelypapillák, vagy pali; középen a columella (köz-

ponti oszlopocska).

18. Sövények, tengelypapillák és központi oszlopocska viszonyaL
se = sövények; tenp = pali; col = columella.

9- Stylocoenia macrostyla támasztó oszlopocskája és néhány kelyhe.

10. Dendracis típusú ágdarab kiemelked és jellemz kelyhekkel.
ax = axialis, vagy apicalis kehely (polip); coenen = coenosteum, vagy
coenenchyma.
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13.

II.

11. Acropora típusú kehelyátmetseet- dirsep = direfctiv sövény, mely
bilateraliát kölcsönöz a polipnak.

12- Calamophyllia típusú kehelyátmetszet. f= fal; travend = traver-
sek, vagy endothecalis harántlemezek; kam = kamrácskák.

13-

Heliopora típusú váz. coenen = coenenchyma; autop= aujtoporus.
a polip helye; syphp= syphonoporus.

li- Millepora típusú vázszerlkezet. gastr= gastroporus, a polip
helye; can. ver = féregalakú csatornácskák (canaliculi vermiformes).
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III.

III.

1. s = sövény; te = theca; ta= talbula.

2. d = dissepimentum; ta = tabulae-

3. e = epitheca; p = pseudotheca; te = theca; s = sövény.

4. d = dissepimentum, mely a tabulaeból fejldik ki. A dissepimen-
tum-osöfckenés eredménye a tnaversek kiképzödése.

5. sy = eyniaptdkulum; s = sövéaiy.

6. tr = trabeculumok a sövény felületén; p = pali.

Del. Kolos v ár y.

c) A koraitok (Antliozoa) általános felépítése

és rendszerezése.

Az Antliozoák kizárólag tengeri csalánozó tömlsbólü
(C oe 1 e n t e r at a) állatok. Készben a szilárd tengerfenék, vagy
partrészlet aljzatán lielyliezkötötten élnek. Némelyek puhább (homo-
kos, vagy iszapos) talajba beássák magukat. Kevés részük szabadon
mo7gó. Égyébkéiut va^ magányosak (solo), vagj^ telepesek (co l-
ni a). Oszlás, vagy bimbózás által szaporodnak. Némelyekneik sza-

badonúszó lárváik vannak. A telepesek eg>mnei (polypok) vagy
egyenl, vagy különböz alkatú ak. Két alosztályuk van:

Z o a n t h a r i a, másné^^n Hexacoralla és Aleyonaria,
másnéven O c t o c o r a 1 1 a.
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Az Octocorallákbóil dolg'ozatamban a G o r g o n i d a és a
Heli o p or i d a családoik szerepeln'ek.

Pam.: Gorgonidae: vázuk testecskékbl (s'olerites) ál).

A polipok c 0 e n e n c h y m á V a 1 függenek össze egymással.
Fám.: Helioporidae: vázuk kristályos mészlemezekbl áll,

az elbbiek testecskéi (s c 1 e r i t e s) liiányoí uak. Alkatuk a kko-
rallokélioz (M .a d r e p o r a r i a) liasoiulít. Felületükön él sziövet

húzódik végig. Ez a polipok gastralis üregeit is kitölti. A váz
mészlemezkéi szénsavas mészbl valók. Anyagát külliámeredés
(e o t 0 d e r m á li s) különleges se.itek választják el. A bélüregbe

(g a s t r á 1 i s üreg) álsövények hatolniak, melj^ek liaránt elválasztó

fa/lacsfcákkal lehetnek ellátva. A gastrális üregek között

számos, vakon végzd csatornácskiák haladnak, melyeket belhám-
eredósü (e n t o d e r m ál i s) sejtek bélelnek ki. Valamennyien mind
partközeii (1 i t o r á 1 i s) állatok,

A dolgozatomban leírt fajok túlnyomó része H e x ac ona 1 1 i á k
közé tartozik. Jellemz rájuk a 8 f bélfüggeszí (m es e n t ér i u m)
és a 8 tapogató (t ein t a c u 1 um). Eendjeik közül minket csak n.

kökoralok (M a d r e p o r a r i a) érdekelnek. Testükbl a vázrószecs-

kók ( sclerites) hiányzaniak. Valamennyien mind tengeriek:

algákkal symbiozisban élnek és így csak a sekély 'és fényjárta
rétegekben találhatók. Legfbb elterjedésü területük a meleg, sós
tengerek öve. Vannak azonban subtropiisiak is, st mérsékelt öviek
is, is kevés számuk még eleg’yes vízbe is behatol. A jelenkori magá-
nyosak inkább abyssalisak.

Ma élk között inkább a telepképzk vannak uralmon. A magá-
nyos korallok az eocéniben uralkodtak. Vázuk tömör lés sugaras-
fonalas szerkezet. Izomzatúk és a közti lemez (mesoglea) gyen-
gén fejlett, csökevényes. Általában véve csökevényes szervezetüket
a törzsfejldés során a vázrendszer hatalmas tiilfejldéséve’ (p r e-

p o n d e. r a n t i á j á v a 1) kompenzálták. A nyelcsredk és az ú. n.

bélfüggeszt (m e s e n t é r i u m) f i 1 a m e n t á 1 i s elemei liiá-

nyoznak.
Él fajok száma 2500. Az ásatagoké 5000. Az utóbbiaknak föld-

történelmi megoszlása a következ:
Triász: 170 faj.

Jura: 1200 faj.

Kréta: 1300 faj.

Harmadkor: 2600 faj.

A bélfüggesztk a hatos rendszer (h e x am er) szerint alakul-
tak ki. A vázat a polip lágy testének az alzathoz tapadt részén az
ú. n. c a 1 e i t obi a s t-sejíek választják el. Ezek külhámeredések.
Elször egy basalis lemez képzdik ki, melynek szélei kalapkarima-
szerüen felfelé terjednek és lassan az elsdleges polipváz csésze

alakúvá lesz. (L. I. tábla 7.) A basalis lemezbl emelkednek ki a
szilárd sövények, melyeknek a száma a bélfüggesztk számának
megfelelen alakul ki, illetve növekedik tovább. Ezeknek a biológiai

sucoessiója a következképpen fejldik:

6+6+12+24+48-f ....

A további fejldés során a valódi héj (t hec a) már úgy kívülrl,
mint belülrl történ rárakódás által fejldik tovább. ÁLliéjnak (p s e u-
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d o t h e c a) nevezzük azt a képzdményt, mely a sövények periféri-
kus végzdéseibl s ezek összeolvadásából jön létre. A valódi héjon
kívül kifejldik még egy ú. n, epitheca is, melynek eredete
még nincs tisztázva. Valószín azonban, hogy az shéj (proto-
t h e c a) szélti lemezébl választódik el.

A basalis lemezbl a központi tengelyben emelekediik ki az osz-
lopocsika (columella), melynek alakja és felépítettsége különféle
le&et. A valódi oszlopocska a basalis lemezbl ered, az ál-oszlopocska
(pseudocolumella) azonban csupán a központban forrad össze
a sövények végzdéseivel. Az oszlopocska és a sövények között bizo-
nyos fajoknál kialaikulnaik a koronáiemezkék (pali), melyek vagy
külön maradnak, vagy a sövényvégzdésekkel összeolvadnak.

A sövények felülete gyakran az ú. n. trabeculu m-okkal van
borítva. Ha ezek a tarajkák (traheculi) teljesen összeolvadnak,
akkor tömör, ha nem, akkor likacsos sövényekrl beszélünk. A sövé-
nyek szabad felületén lév tüskék, hevederek és meszesedési góc-
pontok az ú. n. s y n a p t i k u 1 u m o k (I- tábla 3.) A polipváz
basalis részén vannak a vízszintes tabulák, melyek a nlövekedósi
idszakkal kapcsolatban a belshéjból (thaoa) képzdnek egy-egy
növekedési szakasz lezáródásával. A nem teljesen kifejldött tabulák
neve: dissepimentum. Ez a sövényközi üreg szélére korláto-

zódik csak. (I. tábla 4. III. tábla 4.)

Az egyes polipokat összeköt coenosteum, vagy c o e n e n-

chyma kifejldése igen hatalmas lehet. A váznak ez a túltengése

törzsfejldéstani jelentség, mert csak ezen az úton tudtak a Mad-
reporariák tovább élni és uralomra jutni a földtörténelem során,

mivel lágy testük a tengeri rózsákéhoz viszonyítva (A c tini ári a)

meglehetsen elcsökevónyesedett.

Már a tabulák és dissepimentum ok kialakulásában is

bizonyos csökevényesedési mozzanat állapítható meg. Ugyanis amíg
a basalis rész és a coenosteum kifejldése hatalmas módon
elretört, addig a polip proximális része (a lágy rész) meglehetsen
csökkentérték maradt.

A váz növekedése és alakja a tengerszintben való függélyes
elterjedés szerint ersen változó. Csendes részekben a váz magas,
elágazó növés. Egészen mély vízben magas, de el nem ágazó, hul-

lámveréses, nyugtalan övben tömör, vagy bokor alakúvá n.

A Hexacoralliák az sibb, palaeozoikus typusú T e t r a c o-

ralliáktól hirtelen mutatióval váltak ki a földtörténelmi idk
mesozoikus szakaszában.

Dolgozatomban még szerepelnek a Milleporák. Ez a csa-

lád a H y d r o z o á k osztályába tartozik, mely Hydroidea,
T r a ch y 1 i n a, s S y p h o n o p h o r a rendekre tagolódik. A Mille-
porák a Hydroideák egyik családja. Képviseli telepesek és

mászvázxiak. Ezért a földíörténelem során meglehetsen jó állapot-

ban maradtak vissza- Vannak táplálkozás szolgálatában álló gaste-
rozoidjaik és a védekezés (csa^ánozás) szolgálatába szegdött
dactylozoidjaik. Mészvázuk szerkezete egysz er, likacsos ^
számos lyukkal átjárt (perforált). A fpórus nem tökéletesen külö-

nült ki (alig differenciálódott).
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A rendszer tehát:

CLASSIS ANTHOZOA.
SUBCLASSIS ZOANTHARIA.
Ordo Hexacoralla.

SUBCLASSIS ALCYONARIA.
CLASSIS HYDROZOA.
Ordo Hydroidea.

111. Tárgyalás.

Mieltt a fajok tárgyalásába kezdenék, elöljáróban el kell monda-
nom, hogy azon fajok esetében, melyek csak egy példányban kemltek
el, a fajnóv alatt a lelhelyoódulán található gyjt-adatokat is ködim
A közönségesebb fajok esetén elegendndk véltem a leihelyek feLsorolá-

eáh A földtörténelmá réteg-adatokat angol nyelven közlöm és cursiv
szedéssel tüntetem ki éspedig:

alsó eocén: lower eocene-
középs eocén: middle eocene,
fels eocén: upper eocene-
Az egyes szinteket zárjelben szintén az angol kezdbetkkel jelzem,

éspedig: alsó szint: lower horisont (Ih); középs szint: middle horisont
(mh) és fels szint: upper horisont (uh).

A csoportok (család, tribus stb.,.) az irodalomból vett adatok
alapján vaiinak jellemezve; a fajjok ismertetését azoniban írtam meg,
hogy a leírást a lelet és a fénykép, illetve rajz alapján összesítettem.
Jó ábrázolás esetén a leírás rövidebb és utalok a képre, rossz megtar-
tású példányok esetében bvebben írtam le a fajokat, ha ez egyáltalá-
ban lehetséges volt.

Az új fajoik leírását a munka végére hagytam és angolul közlöm
külön fejezetben.

A fajok neve alatt röviden közlöm azokat a synonym neveiket,
melyek alatt régebbi és irodalmi meghatározások alapján az iUetö fajok
hazai gyjteményekben szerepelnek. *A részletes synonymikát azonban
külön a munka végére állítoittam össze, hogy az utána keresés gyakoi^
latilag egyszerbb és könnyebb legyen.

CLASSIS ANTHOZOA.
SUBCLASSIS ZOANTHARIA U. EDWARDS ET J. HAIME-

Ordo Hexacoralla Haeckel.

Família Amphiastraeidae Ogilvie 1896.

Ritkán magányosak. Inkább tömör, vagy ágas-bogas telepek.
Epitheca gyakran igen ersen fejlett. A sövények srn vannak
egymás mellett, néha gyengén fogacsosak- A bélüreg a szélek felé

dissepimentumo k-kal. Ezek a bels fal képzésében részt

vehetnek. Szaporodás oszlással, vagy szélti bimbózással.

Genus Barysmilia M- Edwards et J. Haime 1848.

Széles alapú telepek. A kehely ovális, a felület síkjából kissé

kiemelkedik. Gyakran sorokban. Sövények száma 40—60 közt inga-
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dozik. Tengelypapillák (pali) láthatók. A fösövények durvák; ame-
lyek nem érik el a központot: finomabb alkatúak. Központi osz-
lopocska csökevényes.

Barysmilia cf. dalmatina Oppenheim 1901.

(I. t. 1- á.)

Szentgál, m. eocene, lég. Bertalan Károly 1940.

Tömör, részben átmeszesedett telep. A kelybek keresztmetszete
nem tökéletes kör- vagy ellipszis alakú- Olykor egészen görbült
szél. A kehely-átmér az 1 cm-t is meghaladhatja. Sövények száma
40 és 60 közt váltakozik. Idsebb kelybekben azonban lehet 60-nál
több is. Sövények vastagok, durvák- A kelybek közti távolság 2—12
mm. A coenencbyma eredeti felülete lepusztult. Példányunk meg-
lehetsen eltér a leírt típustól, s mivel töredék, egész alkatára nézve
nem tudunk biztosat mondani. 0. K ü h n szerint a Barysmilia
dalmatina a Barysmilia vicetin a-tól csak a telep alak-

jában különbözik. Ersen tagolt törzseket a vicetina fajhoz, a
nagy, lapos telepeket a dalmatina fajhoz sorolja. Kübn azon-
ban felveti, hogy a telepalak vájjon nem csupán egyszer modi-
fikáció-e, s lehet-e létjogosultsága annak, hogy ezen az alapon
válasszuk szét a két fajt? A mi példányunk egyik elbb említetthez

sem tartozik, nyilvánvaló, hogy e populatív változékonyság nem
vehet figyelembe és ersen változékony fajunk fajiazonosságát

nemcsak a telepalak figyelembevételével állapíthatjuk meg.

Genus Euphyllia Dana 1846.

Magas növés telepek. Olykor lapítioittak, levelesek, vagy tömö-
rebbek. Külsejük erisen bordázoitt. Sövényeik jól fejlettek. Alkatuk:
tölcsér. Szaporodásuk háromféleképpen történhetik: gyepalakiían,
agglomeráltan és maeandrikusan. Oszlopocska nincs.

Euphyllia sp.

Bajót, m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Felsögalla, m.
eocene (uh)-

Fajra meg nem határozható töredékek.

Euphyllia cortorta Catullo 1847.

(I. t- 2—3i. á.)

(Plocophyllia calyculata Catullo, Plocophyllia
flabellata Reuss, Plocophyllia constricta Reuss,

caespitosa Reuss).
Mór, l. eocene; Ótokod, m, eocene (Ih); Tokod, m, eocene (Ih);

Ebszöny, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocele (Ih); Bajót m. eocene
(Ih); Lábatlan, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene. (uh) Buda-
keszi, IC. eocene. Nagynémetegybáza, m. eocene.

Alakja igen változó. Ez magyarázza meg azt, hogy sok synony-
mája van. Hosszú, magas növés (I. t. f- 3a—c), olykor lapított (I.

t. f. 3d—e) formák. Küls bordák durván szemcsézettek. Kifejldé-
sük változó ersség s ennek megfelelen a sövények kifejldése
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is változó- Az ersen fejlett sövények száma 10—12. A külbordák
egymásba nem váltanak át. A tömör alakii példányok kelyhei meg-
haladják a következ méreteket: 4.5X3 és 4X4 cm! A kelybek
olykor maeandrikusan összennek (I t- f. 2, 3) és a sövények száma
miegbaladjia a 100-<at, st 128—IGOdg számlálhiatók. Egy tölcséTialakú
33 mm magas, kehely-táméröj 50X27 mm. Sövények sorokban
szemcsések. (I. t. f. 3d—e).

Euphyllia forojuliensis (d’Achiardi) 1875-

(I. t. 5—5a. á-)

. (P 1 o c 0 ' p b y 1 1 i a forojuliensis O p p e n b e i m)
Tokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m, eocene (uh);

Nagynémetegybáza, m. eocene.

Ez a faj aiz erdélyi 'eocénbl, Kolozsvár miellol is elökerlilt.

Elbbitl abban különbözik, hogy általában véve finomabb alkatú
s külbordái átváltanak egjmiásba, illetve anasztomosisokat képez-
hetnek. Igen finoman szemcsések. Ügy ezek a bordák, mint a sövé-
nyek nem sokban különböznek, bár a központig futó fösövények itt

is kitnnek ersebb fejlettségükkel. E fsövények száma 14. A ke-
hely központja rendszerint decentrikus (I. t- 5a)- Az elbbi fajnál
kevésbbé lapított formák. Kebelyszél igen ersen kibajló.

Família Astraeidae E. H. (emend.).

Tömör, kérgez, ágabogás, vagy magányos koraitok. Számos,
srn álló sövény képezi a kehely belsejét. Fels részük fogacsos,

vagy frészes. S;ámos travers. A telepesekben ,a kelybek Cos-
ta 1 i s sövényekkel (II. tábla), vagy falaikkal függnek össze.

Coenenebyma nincs. A szaporodás oszlással, vagy bimbózás-
sal történik. Szaporodnak ivarosán is.

Tribus Montlivaultiaoeae Félix 1900.

Magányos, vagy telepes koraitok. Külsleg simák, vagy víz-

szintes irányban csikoitak. Valódi bordák és a bels héjburok
(t b e e a) hiányzik. Számos t r a v e r s. Alkatuk változó. Oszlopos
növések is vannak. Epitbeca jelen van.

Elasmophyllia cf. medunensis Dainelli 1915.

(I. t. 4. ád

Felsgalla, m. eocene (uh). Lég. Streda Rezs.
Két darab. Egy cm hosiszú, bengerded töredékek. Színük fehér,

az egyiken öt epitheoaliis barántöv, a> másikon egy. Ezek mentén a test
befzödik- Basis felé keskenyednek, de alig. Az ál-bordák elég
kiemelkedk és kett közt egy gyeugéb kifejldés húzódik végig.
A kehelysövények nem láthatók jól, mindkét példány ersen el van
meszesedve,

Tribus Astraeaceae E. H.

Tömör, lasteroid telepeik, vagy magányosak. A kelybek costalis
sövényekkel és exothecával, vagy falaikkal érintkeznek egy-
mással. Szaporodás kehelyközi (intercalycinális) bimbózás-
sal történik.
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Circophyllia sp. indet.

Felsgalla, m. eocene (uh); Bajót, m. eocene (Ih).

Fajra meg neon liatározható töredókeik. Nemaetségbélyeg: oszJio-

pocska papillosus.

Circophyllia d’Achiardii Oppervheim 1901.

(II. t. 1, la—le á.)

Csákvár—Hosszúharasztos, l. eocene; Ebszöny, m. eocene (Ih);

Tokod, m. eocene (Ih), Ótokod, m. eocene (Ih); Mogyorós,
m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).

A bükki eocénben is elfordul Bükkzsérc mellett. Szintén magá-
nyos alak. Méretei különbözk. A 6—6.5 cm nagyságot is elérhetik.

Keresztmetszetük köralakú. A sövények finomak és számuk: 96.

A fosszilizáció következtében nem egyenesek, hanem hajlottak és

görbék. A központi oszlopocska (c o 1 u m e 1 1 a) szivacsos szerkezet.
A külbordák egyenldk és szemcsések. Harant héjgyrik megvannak,
Basis hegyes, kissé elgörbül.

Circophyllia annulata (Reuss) 186.8.

(I. t. 6. á. & II. t. 2a—2e á.)

(Stephanosmilia annulata Reuss).

Csákvár, l. eocene; Gánt, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny,
m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh);

Ajka, m. eocene.

Igen változékony faj. Jellemz rá az olykor igen fejlett exo-
t h e c a 1 i s harántgyrzet. Külbordák hol egyenlk, hol néni egyen-
lk. Ennek következtében többé-kevósbé kifejldött kehelysövények
váltakoznak egymással. Rendszerint minden második külborda
ersebb a másiknál. Olykor lapított, máskor egész köralakú kereszt-
metszet példányok fordulnak el. Legnagyobb példányunk mére-
tei: magasság 5 cm, kehelyátmér 43X40 mm. Basis fokozatosan,
vagy hirtelen elkeskenyed, hegyes. Alul 1—2 övszer befzödés.
A kehely szélein a sövények széle kiemelked. Sövényszám 68—72

—

94. Fösövények száma 22—24. (II. t. 2. á.)

Circophyllia ? cingulata d’Achiardi 1875.

Ebszöny, m. eocene (Ih); FelsögalLa, m. eocene (uh).

Jellemz rá az, hogy az epithecalis övék igen ersen fej-

ldtek ki és így a harántbeszklések is kitnen megfigyelhtk a
küls felületen. Nevét is ettl a sajátosságától nyerte.

Circophyllia Hantkeni Reuss 1870.

(II. t. 2., 2c á.)

Jásd, l.eoóene; Szápár, l. eoceru?,; Csernye—Kisgyón, l. eocene; Tokod,
m. eocene; Ebszöny, m. eocene (Ih); Mogyorós, w. eocene (Ih); Bajót

és Szentkereszt közt, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan,

m. eoceyie (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Aj'ka, m. eocene; Buda-
pest—Kisszabadsághegy, u. eocene.

I
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Igen közönséges faj, 370 példányt vizsgáltam meg. Szabályos
tölcséralakú, a kehelyátmetszet szabályos köralakú. Ritkán torzul,

a bázis felé egyenletesen keskenyedik; felfordítva szabályos kúp-
alakú- E kúp a magas, középszer és lapos kúpalak közt száimtalan
átmenetet mutat és szabályos Q u e t e 1 e t-féle variációs rendbe
állítható a sorozat. Az egyik szélsséges varriánst a magas kúp-
alak képviseli, mely gyakoribb a lapos kúpalakú szélsségnél.
E populatív variáció mellet még a bázis tompahegyben való vég-
zdése váltakozik a bázis nyélszer kiképzdésének jelenségével is.

Lás4- IV. szövegközti tábla 2a—f ábráját. Az ott közölt számok a
variánsok darabszámát jelzik. A külbordák finomak, egyenlöek,
a sövények szintén finomak és egyenlen fejlettek. Számuk sok és

a fejlettség fokának megfelelen változik. A legnagyobb példány
magiassága 2.5 cm, a legnagyobb ikehelyátmér 3X3 om.

Circophyllia truncata Goldfuss 1826.

(II. t. 5. á.)

Bajót és Szentkereszt közt, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
(Ih); Nyergesújfalu, m. eocene (Ih); Eelsögalla—Tatabánya, m.
eocene (uh); Solymár, m. eocene.

A Circophyllia d‘Ach'iardii fajhoz felette hasonlít,
alakja azonban zömökebb s a bázis felé nem annyira vékonyodik el,

mint amaz. Inkább hirtelen keskenyedik és hegyesedik. miáltal
oldalai táján szélesebb, mint az Achiardii faj. A tatabányai
példányok méretei a következk: magasság 2—3 cm. kehely-
átmérö 3X2.5 cm. Inkább tehát szélesebbek és zömökebbek. nem
olyan karcsúnk, mint az Achiardii. Sajnos, megtartásuk nem
a legjobb. Számos travers. Sövényszám: 84. Sövények felülete trabe-
culumokkal.

Pattalophyllia cf. cyclolitoides Bellardi (manuscr.)

(II. t. 3. á.)

Halim'ba, l. eocene; Bajót, m. eocene (Ih); Pénzeskút, m. eocene;
Kisganna, m. eocene; Nyergesújfalusi út, m. eocene (Ih); Lábatlan,
m. eocene (Ih); Páty, m. eocene.

Egyik töredéken jól látható a nemzetségre jellemz szivacsos
oszlopocska. Alakja széles, lapított tölcsér. Magassága 2.5 cm, széles-

sége 3.5 cm. Lapított átmérje 19 mm. A három nyergesújfalusi-úti
példány kisebb. Minden negyedik küilborda ersebb kifejldés.
Bázis nyeles, rövid. Sövények finomak. A képen látható példány
egy bakonyi kbél fordított helyzetben. Ide tartozása csak valószín.

PattalophyUia sinuosa Brogniart 1823.

(II. t. 4. á.)

Felsgalla, m. eocene (uh). Lég. Streda Rezs.
Egyetlen kis magányos alak. Magassága 2 cm, a kehely leg-

nagyobb szélessége szintén 2 cm. Lapított szélessége 9 mm. A bázis
ersen elvókonyodik s félcenti nyélben végzdik. A nyél a kehely
hosszanti átmérje irányában görbült. Enyhe szabálytalan haránt
övdudorokkal és befzdésekkel a külsején. A külbordák egyformák
és finomak.
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Pattalophyllia subinflata Catullo 1856.

(II. t. 6. á.)

Bajót. m. eocene (Ih); lég. Schafarzik Ferenc.

A többi Pattalopbyll iánál cylindrikusabb. Bázis széles.

Kebelyátmér 1.5X1.5 cm, tehát nagyjában véve köralakú. Magas-
ság (csonkán) 2.5 cm. A másik kisebb példány a bázis felé jobban
szkül. A külbordák finomak és kett között egy jobban és két
kevésbbé fejlett. A sövények finomak és egyenesek.

Leptaxls elliptica Reuss 1867.

(II. t. 7. á.)

Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).

Többé-'kevésbbé deformált 8 példány. ^Magányosok. A 'kehely

központja decentrikns, keresztmetszete • elliptikus v. szabálytalan.
Báz s vastag nyélszerü folytatásba megyen át. Kebeljmél olykor
ersen kibajló. A számos küls borda igen finom, kifejldésében
váltakozó. Minden második ersebben fejlett- Szemcsések. Kehely-
átmérk: 9X6, 18X13, 16X14 mm. A központi oszlopocska jól látható,

olykor lapalakú, majd szivacsos szerkezet. A sövények száma sok,

a sövények finomak, szemcsések bimbózás a kehely szélén.

24 koronalemezke (pali) számolható meg, ugyanennyi fösövény,
a melléksövények igen fejlettlenek és rövidek.

Genus Petrophj/lUella.

Nemzetségbélyegek: ^Magányosok, conicusok, cylindroconicusck.

Sok sövény, fogacsos, likacsos. ^tekony opitheca és dissepimentum.

PetrophylUella abbreviata (Reuss) 1872.

(II. t. 8. á.)

(Leptopbyllia cf. abbreviata Reuss).

Felsgalla, m. eocene (uh); le?. H a r m a t - N o s z k y.

Egyetlen példány. Töredékes darab. Átmérje 3X2.5 cm, magas-
sága 2.5 cm. Teljesen bengerded alakja van, nem keskenyedik.

PetrophylUella Grumi Catullo 1847.

(III. t. 1—la. & 2.)

[Trochosmilia profunda Reuss 1868, Tab. II. f. 1. Non
Trochosmilia profunda Reuss 1868 Tab. I. f. 1. (Trochos-
milia acutimargo ifeiíss 1872)].

Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m.
eocene (uh).

A három lelhelyrl való példányok csekély eltérést mutatnak.

A felsgalla! és mogyorósi példányok külbordái duplábbak és

den második, vagy negyedik valamivel jobban fejlett a többinél.

A bordák olykor az egyes harántövdudorban megvastagodnak.
A bajóíiak külbordái ellenben mind egyenlöek. Srn állanak és

finomak. Megegyeznek a példányok abban, hogy valamennyien hosz-

szúak, mint azt Reuss 1868-ban megirt munkája II. tábláján az

l. ábrán szemlélteti. A sövények (egy felsgallai példányban 78

számmal) igen finomak és a rétegnyomás következtében összetörede-



zettek és csak a kehely szélén maradtak épségben. Különösen jel-

lemz a bajóti példányokra a nagyfokú és tömeges alakeltorzulás.

Ezek a bajóti példányok a legnagyobbak. Hosszúságuk eléri az 5.5

cm-d;. A bázisnál hirtelen elvékonyodók és elgörbülök. Ez az elgör-

I

bülés a (hosszabbik kehelyátmér irányában történik. A bázistól fel-

felé cyl'indrikusok, lapítottak. Kebelyátmérk: 17X12, 19X'15, 20X18
mm. Alakjuk általában véve hasonlít a Pa r a s m iil i a centrális
angliai korallhoz. Torzult alakjait az V. szövegközti tábla 1. a-e raj-

zok mutatják.

Telepes formák.

Orbicella sp. indet.

Felsgalla, m. eocene (uh); Tokod, m. eocene (Lh).

Fajra meg nem határozható példányok. A Dana által felállí-

tott nemzetiség bélyegei a kövelfcezk:
Cilindrikus, tubusos kelyhek. Ezek costalis sövényeikkel érint-

j

keznek egymással. A központi oszlopocska szivacsos szerkezet és a
sövények között dissepimentumokat találunk-

Orbicella Beaudouini (Haime) 1850.

(III. t. 3- á.)

(Astraea Beaudouini Haime).

Bajót, m. eocene (lh); Felsgalla, m. eocene (uh). Lég- Szöts
& K o 1 o s V á r y.

A kelyhek sövényei rendszerint átmennek egymásba. Ezek
száma 5, de elfordul 7, 8, 9 sövény is, ami még megszámlálható.
Ezek intercostálisan érintkeznek egymással. A központi oszlopocska
csökevényesen fejlett és szemcsés. Maga a telep kis, kerek cipóalakú.
Magassága 13 mm. Átmérje 2X2 om. Nyele széles, amint azt a III.

tábla 3. ábrája mutatja is.

Orbicella cf. hilarionensis (d’Achiardi) 1867.

(VIII. t. 8. á.)

Bajót, 7n. eocene (lh); Felsgalla, m. eocene (uh).

Megtartásuk nem valami jó, ezért faji hovatartozóságuk nem
egészen bizonyos. A jobb megtartású példányunk kerek, lapos telep,

melynek átmérje 4.5X4.5 cm, magassága 1.5 cm. A felület, azaz a
coenenchyma srn szemcsés, de másodlagos rárakódások révén az
eredeti szemcsézet minemsége pontosan nem vehet ki. A kelyhek
átmérje 2.5 és 3 mm, a belyhek egymással nem érintkeznek, így
kerületük köralakú és a szélük kráterszeren kiemelked. A kiemel-
kedések szélei azok, melyek egymással érintkeznek. A kelyhek száma

t
e telepen 60. A kelyhek igen mélyek és a sövények egyáltalában

j

nem láthatók, mert valamennyi kehely el van fedve.

Orbicella bosniaca (Oppenheim) 1912.

I
(III. t. 4. á- & XII- t. 6, 8. á.)

j

(Heliastraea bosniaca Oppenheim).

j

Felsgalla, m. eocene (uh); Ajka, m, eocene; Veszprém megye,
m. eocene.
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Egy ikis és két nagy telep. Az egyik kis és az egyik nagy
telep alakja kerek, kövér diszkoszalakú. Méretek: 42 mm vastag-
ság; 11X12.5 cm átmér- A kisebbik egy ötforintos kerületével
egyenl. Csak néhány kehely látható szabadon, mert a többi be
van meszesedve. A szabadon maradt kelyhek azonban annál jobban
ki vannak erodálva, de a központi oszlopoeska jól megfigyelhet.
A harmadik nagy telep (III. t. 4.) már nem diszkoszalakú, hanem
egy tömbtöredék, faji hovátartozósága kétes is. Ez 20.5 cm széles,

17 cm vastag, és 18 cm magas. Szögletes tömbrész. Ennek a vesz-

prémmegyei pélndánynak üres kehelytubusaiban 24 fösövényre
lehet következtetni.

Orbicella cf. eminens (Reuss) 1864.

Ilii. t. 5. á.)

(Heliastraea eminens Reuss).

Pilisvörösvár—Solymár-akna, m. eocene, lég- Streda Rezs.
Egy kéreg darah. A kelyhek átmérje kb. 1.5X1 cm. Alakjuk

1—5—6 szöglet, trapezoid. A felület fölé félcentiméternyire ki-
emelkedk. Ez a faj nevét ettl a sajátosságától nyerte. E kiemelke-
dések által a kelyhek egymástól mély árokkal vannak elválasztva.
A fkehelysövények száma kb. 64 körül van, de ennél kevesebb, ill.

több is lehet.

Orbicella Bouéana (Reuss) 1864?

(III. t. 6, 7. á). -

(Heliastraea B ouéana -ReMs.sj.

Bajót, m, eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).

Kérgez teleptöredék. Lapos, átmérje 4X4-5 cm. A felületbl
1—1.5 mm-nyire a kehelyszélek kiemelkednek, a kehelynyílás azon-
ban besüppedt. A kehelysövényeket nem tudtam megfelel módon
megfigyelni. Általában a kelyhek ránézésre kis tzhányótölcsérre
hasonlítanak.

Solenastraea montevialensis Catulló 1856.

(IV. t. 1. á.)

(Solenastraea conferta Reuss)-

Pénzeakút, m. eocene; Bakonybél, m. eocene; Szentgál m. eocene.

A Bükk-hegységbl a középeocén rétegekbl Kisgyr melll is

elkerült. Meglehetsen elmeszesedett telepek- A kelyhek picinyek,

átmérjük 2 mm. Legtöbbnyire srn egymás mellett vannak, olykor

kör-kerületük szögletessé válik és elhelyezkedésük sejtszer- Kehely-
sövények számát 14-ben állapítottam meg.

Antiguastraea Michelottina Catuüo 1856.

(IV. t. 2. á.)

(Isastraea affinis Reuss).

Üröm, M. eocene, lég. Hantken & Kocsis J. Dudar, «i. eocene,

lég. S z ö r é n y i É.
A Bükkhegység eocénjébl, Kisgyr melll is elkerült. A kely-

hek szorosan érintkeznek egymással, 5 és 6 szög meznyöket alkot-
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nak. Ezek prizmatikusok, polygonalisok. Laposok, nem mélyek.
Fösövények száma 6, az összes sövényeké 36-ig emelkedhetik. A
sövények elég vastagok, egyenesek, kitünen szemlélhetk. Az ürömi
példány kelyhei 1 cm átméröjek, a bükki példány kehelyátméri
ezen méret alatt maradnak, talán más alfajra utalnak. Ez utóbbiak
sövényszáma is több. A központi oszlopocska azonban mindkét eset-

ben csökevényes (nemzetségbélyeg) néhány szemcsébl áll. A korall-

telcp kérgez, nem felfelénv. A dudairi telep 3 cm prizmákból áll,

összemioBiott, finom Sízürtlíie 'konglonerátumban. •

Tribus Faviaceae F* H.

Astnaeoid, tömör telepek. A kelyhek egymássial oostalis sövé-
nyekkel, valamint falukkal határosok. Szaporodásuk oszlással, vagy
szélti himbózással történik.

Goniastraea cf' rosicensis Oppenheim 1912.

(IV. t. 3. á.)

Pilisszentiván, u. eocene, lég. Vadász Elemér.
Nagy telep töredéke. Vastagsága 8 cm, hosszúsága 21 cm. Szé-

lessége pedig 11 cm. A kelyhek kerekdedek, de lehetnek szögletesek
is. Egymással costalis sövényekkel és finom határárok által

érintkeznek- E határ 2—3 mm széles. A kelyhek átmérje 10—12
mm, fiatalabbaké kevesebb. Központi oszlopocska szivacsos, jól lát-

ható. Sövények száma 42, a fsövényeké 14, A kelyhek közti határ
olykor 3—5 mm széles- Az érintkez sövények szélei kiemelkedk.

Tribus Maeandrinaceae Félix 1925.

Kelyhek összefolyók, sorban rendezettek (maeandrikusok).
Sövények fels része finomian fogaosólt. Tömörek (Ma ni cin a),

ernyösök (H y d n o p h y 1 1 i a).

Manicina flexuosa (d'Achiardi) 1875.

(IV. t- 4. á.)

(Colpophyllia fleuxuosa d’Achiardi).

Felsgalla, m. eocene (uh); lég- H a r m a t-N o s z k y-S za la i.

Eossz megtartású nagy darab. Vastagsága 5 cm, hosszúsága 19.5
cm, szélessége 14 cm. Felülete ersen le van erodálva, miáltal a
maeandrikusan összefolyt kelyhek lefutását csak a telep szélén lehet
megfigyelni (IV. t. 4). Az összefolyt (m aeandrikus) kelyhek
aUíotta gyrusok mélysége 5 mm-

Sövények ersek és egyenesek. Központban összefutók és helyen-
ként elhajlók.

Hydnophyllia collinaria Catullo 1856.

(IV. t. 5—7. á.)

(Dimorphophyllia oxylopha Reuss)-

Mór, l. eocene; Dorog, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih);

Bajót, ni. eocene (Ih); Bajna, m. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh);
Budakeszi, u. eocene; Budapest—Kisszabadsághegy, w- eocene.

A bükki eocénben (Noszvaj és Eger) is bven elfordul és a
dunántúli eooénban is uralkodik. Nyolcvaoiinál több példányt vizsgál-
óiam meg. Nagyjában széles, nehéz, vaskos sárga-igombaaiLalkú telepeiket

2 *
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alkotnak- Vastag nyelük van és széles, szétnyíló, lapos vágj'' tölcsér-
alakú felsrészük. A nyél átmérje 1—2 em-nyi is lehet, A nyél
hossza az erny aljáig szintén 1—2 cm. Fels része szélesedi
szétterül, mint a gomba ernyje, a maeandrikusan összeolvadt kely-
hek szélei kiálló gyrusokat vonnak rajta. A telep küls oldala finom,
szemcsés bordázattal és finom harántredkkel. Minden második,
vagy negyedik külhorda ersebb kifejldésü. A telep széle az erny
szélén hullámos, karélyos, vagy lebenyes, helyenként ersen be-
füzd és áthajló is. A hosszú hullámos lefutású sövények száma
igen nagy- Lefutásukban gyakran örv^énylk, s az egész felület a
kelyhek maeandrikus összeolvadása következtében a kehelyszélek
tarajszerüen kiemelkedk.

Hydnophyllia profunda Michelin 1842.

(V. t- 1—3. á.)

(Coeloria grandis Reuss).

Pelsögalla, m. eocene (uh), lég. Streda Rezs.

Hydnophyllia profunda néven S i sm o n d a írt le egy
fajt a Turin (Olaszország) mellli miocénbl, melyet a D i e n e r-féle

„Fossilium Catologus'^' fajunk synonymájának vesz fel. Streda
Rezs gyjteményében három telepdarab van, mely kevésbbé két-

séges. Mindhárom igen el van meszesedve. A gyrusok mélyek s

helyenként az 1 cm mélységet is elérik, st túl is haladják. A leg-

nagyobb lecsiszolt felület példány (V- t. 1.) sövényei jól láthatók.
Enyhén hajlottak, ersek, egy-egy centrummal, melyben 46 sövényt
lehet megszámolni. Lefutásuk féss s a központban nem görbülnek
meg külön- Félix e faj sövényszámát 15—21-^ben állapította meg, a
gyrusok mélységét 1 cm-hen. Gyrusszélesség 10—13 mm.

Hydnophyllia scalaria Catullo 1856.

(V. t. 4. á.)

(Latimaeandra morchelloides Reuss és U 1 o p h y 1 1 i a
irradians Reuss).

Dorog, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene
(uh).

Alakja hasonlatos az elbbiéhez, de a kelyhek kialakulása még-
inkább maeandrikus (összefolyt). A külbordák közül minden második
jobban fejlett. Ers és finom bordázat váltja egymást. A külbordák
mind szemcsések. Sövények felülete sorokban haladó szemcsékkel.
A legnagyobb példányunk kerek, lapos telep 11X9 cm átmérvel.
Kehelysövények finomak, egj'-enltlenek, a gyrusok nem mélyek!
Félix gombaalakú telepeket írt le.

Trihus Lithopylliaceae M. Ediv. & Félix 1925.

Magányosak, vagy telepesek. Utóbbiak ágabogások. vagy
maeandrikusok. Héj (theca) jelen van. Sövények fels széle durván
fogacsos!

I
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Magányosok.

Leptomussa elliptica (Renss).

(V. t. 6. á.)

(Coelosmilia elliptica Reuss).

Bajót. m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Budakeszi,

IÁ. cocpyia*

Minden negyedik külborda ersebb kifejlödés. A polip magas-

sága 4 cm a szélesen kihajló kehely átmérje 38X'15 mm. Oldalt

kissé összenyomott. A központi oszlopocska lemez alakú. Bázis

széles.

Tribus Astrangiaceae E. H.

SziapoTodás: nyélen (stolon) való bimbózás által, vagy pedig

a basalis héj (theca) burjánzása által.

Rhizangia brevissima Deshayes 1834. i

Csákvár, l. eocene; Kósd, m. eocene (uh).

Kis, kerek polipok. Átmérjük 5 mm körül ingadozik. Könnyen
felismerhet faj, már arról is, hogy példányait különféle mollusz-

kumok héján találjuk megtelepedve. Elfordulása azonban nem
gyakori és gyjteményünkben is kevés példány van. A puhatestek
héján többedmagával találjuk s a bázisuk gyökérszer (innen e faj

neve) burjánzással, azaz a basalis héj burjánzása révén függ össze.

A kehely cylindrikiis, lapos korongooska. A küls bordázat

is ersen jellemz rá. A központi oszlopocska papillozus.

A Bálványkúton (Vértes hegység, középs eocén) Papp
Károly által gyjtött egyének Cerithium Zitteli-n vol-
tak megtelepülve, a kósdiak pedig szintén egy Cerithium héján
ültek (gy. Vadász Elemér 1908). Elbbibl négy, utóbbiból 9
példányt találtam csiigahéjon.

Tribus Calamophylliaceae Félix 1925.

Köteg alakú telepek. Az egyének hosszú, irón-alakúak. Ritkán
elágazónk. Az ágak párhuzamosan haladónk az anyaággal. Bels
héjuk van (theca); a sövények fogacsai kicsinyek, kb. egyenlöek.
Szaporodás oszlással.

A Calamophyllia nemzetséget jellemzi, hogy külsejük
ritkán, vagy egyáltalában nem harántöves,. míg a Rhabdophil-
1 iá k külsején ilyen harántövek gyakoriak. Columella és epitheca
nincs, de olykor áloszlopocska (pseudocolumella) megfigyelhet.
(L. VII. szövegközti táblát).

Calamophylla sp. indet.

Bajót, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Gánt-Gránási
hegy, l. oecene; Mór, l. eocene; Páty, m. eocene (uh).

Fajra biztosan meg nem határozható példányok. E^ ersen
legyalult telep valószínen a Calamophyllia rosicensis
fajhoz tartozik, ennek képét lásd VI. t. 7. ábráján. Felsgalla.,
m. eocene (uh).
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CalamophylUa crenaticostata (Reuss) 1869.

(V. t. 5—5a. á.).

(Rhabdophyllia crenaticosta Reuss).

Nagykovácsi, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene (uh): Buda-
pest-Fácánhegy, u. eocene: Budakeszi, u. eocene.

Külbordák vastagok és egyformák. Némely esetben azonban
minden második esökevényes. El is tnhetik. A bordák egyforma-
sága ezáltal is kitnik. Sövények száma 32—48. Gyakori a sövények
összeolvadása. A fösövények száma 16. Központi oszlopocska nincs.

Calamophyllia grandis Bontscheff 1897.
(V. t. 7—8. á.).

Felsögalla, m. eocene (uh). Lég. Harmat-Noszky.
A talált törzs 9 cm magasságú, hengerded, oszlás utáni állapot-

ban. Ezenkívül még egy oszlás! kezdemény látható. Minden harma-
dik klhorda ersebben fejlett. Haránt erdk megfigyelhetk.
Kehelyátmérk 32X22 és 15X19 mm. Kelielysövények száma 68, vagy
töhh. Fsövények száma 6.

Calamophyllia pseudoflabellum pseudoflabellum Catullo 1847.

(VI. t. 1, la és VIII. t. 3. á.)

(Calamophyllia fasciculata Reuss és Dasyphyllia
M i c h e 1 o 1 1 i M. Edw-)

Bajét, m. eocene (Ih); Tokod, m- eocene (Ih); Ótokod, m, eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Iszkaszentgyörgy, m. eocene; Fels-
galla, m. eocene (uh); Budakeszi, u. ebcene; Budapest-Lipótmezö, u.
eocene.

Igen gyakori faj. Több mint 130 példányát vizsgáltam meg.
Nagyfokú változékonysága miatt több synonymája van. A csonka
irón-'aliakú egyének hossza 8 és 10 cm közt váltakozik. Kehelyátmér
1 cm körüli- Fsövények száma 14—^16, s az áloszlopocskát (pseudo-
columella) elérik. Sövények közt haránt traversek. A külbordák
nagyjában véve egyenlek, vagy minden második van ersebben ki-
fejldve. Olykor csak igen gyengén alakultak ki. A esökevényes
külbordák egyes esetekben szemcsesorra bomlanak, majd csak egyes
harántirányú övékben fejldnek ki- A példányok gyakran egy köteg-
ben kövesednek meg (V'I. t. 1. á.). A köteg a zenith felé legyez-
isíeren divergál; a faj egyik synonym neve köteges kövesedésre
utal.

Calamophyllia pseudoflabellum nodosa, Reuss 1868-

Iharkút, m. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Bajét m. eocene (Ih);

Budapest—Lipótmezö, u. eocene.
Elbbitl abban tér el, hogy az irón-alakú testen szakaszosan

több harántduzzanat van, amit az alfaj neve is kifejez.

Calomophyllia subtilis Oppenheim 1901.

(VI. t. 2—2a. á.)

Bajét, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene (uh);

Bkkzsérc és Noszvaj miellett a Bükkben is elfordul .a középs
eocén rétegekben. Mint neve is mutatja finom, 'kisalak. Teste elhajló.
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nem kifejezetten egyenes írónalakú- Kehelyátmér 5 mm, Külbordák
finomak, egyenesek, néha egymásba átváltanak s gyakran két szom-
szédos borda szorosan egjonás mellett fut alá- A külbordák olykor
finom szemcsesorrá bomlanak. Oldalbimbózás gyakori. A sövények
S2iáma 26—32—34. Egyes sövények a központ eltt, vagy a közfpont-

ban összeolvadnak. Ez a faj is gyakran kötegeket alkot. Az egyének
ez esetben egy bazalis központból sugárszeren, meghajolva diver-
gálnak. A központi oszlopocska csak nyomokban vehet ki-

Ami bajóti egyik példányunkat illeti, ez kissé elüt a többitl,
mert minden negyedik külbordája ersebben fejlett és az ezek közti
három finomabb borda szemcsés,

Rhabdophyllia sp- indet-

Tokod. m. eocene; Bajót m. eocene (Ih); Pelsögalla, m. eocene
(uh); Budakeszi, u. eocene; Budapest—Kisszabadsághegy u. eocene;
Budapest—Zúgliget, u. eocene; Budaörs, u. eocene.

Fajra meg nem hátározható töredékek.

Rhabdophyllia granulosa d’Achiardi 1875’
'

(VI. t. 3. á.)

Nagykovácsi m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (^^h); Buda-
pest—Fácánhegy u. eocene; Budakeszi, u. eocene; Iharkút, m.
eocene; Bajót, m- eocene (Ih)-

Külbordák ersen fejlettek és ersen szemcsések, amit e faj neve
ki is fejez. Mindenik borda közt azonban fut egy kevésbbé fejlett

borda is. Ez a közti borda olykor szemcsesorba oldódik fel, hason-
lóan a Calamophyllia pseudoflabellum bordarendszeré-
hez. Jelen fajunknál azonban ez a feloldódó szemcsesor igen gyakran
egészen rendszertelenül szemcsézett térséggé válik, megsznik sor-

ban vonulni és a fbordák közti területet egészen kitölti.

Rhabodophyllia tenuis Reuss 1868.

(VI. t. 4—4a. á.)

(Ehabdophyllia intercostata Reuss)-

Tokod, m- eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Pelsögalla, m.
eocene (uh); Budapest—^Kisszabadsághegy, M. eocene; Budakeszi, u.

eocene.

Minden második külborda ersebb kifejlödés. A bordák le-

futása nem egészen egyenes. A bázis felé némi elcsavarodási mutat.
Harántgyrk jól kifejldtek és a nemzetségre jellemzek. Az oldal-

bimbózás gyakori jelenség-

Familia Fungidae Dana 1848 (emend. Duncan)-

Magánosok, vagy telepesek. A telepek azonban sohasem ága-
bogásak, hanem tömörek. Valódi fal hiány2 Ík. Legfeamebb egy álhój

(pseudotheca) fejldik ki. Formájuk nyomott, vagy m i t r o i d.

A fbb sövények fala likacsos. Synaptikulumok észlelhetk,
de a dissepimentumok hiányoznak. Néha kis mértékben
éspedig traversek alakjában megtalálhatók.
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Cycloseris brazzaensis Oppenheim 1901.

(VI. t. 5. á.)

Tokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonybél,
m. eocene; Pénzeskút, m. eocene; Szentgál, m. eocene.

A borsodi Bükkböl is elkerült (Kisgyr, k. eocen). Kis alak;

a legnagyobb példány kerülete 1.5 cm. A rétegnyomás ersen ösz-

szelapítja iket, mert finom, vékony, törékeny vázuk van. így a meg-
tartás sem valami jó. A külbordák közül minden második erseb-
ben fejlett és szemcsés. Kis, kerek talpuk van. Küls felület több
körkörös harántövduzzanattal. A bázis (talp) decentrikus, hirtelen
szkül, a kehelyszél ellenben kiszélesed.

Cpcloseris minuta minuta Reuss 1870.

(VII. t. 1—3a. á.)

Nagykovácsi, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); FelsgaUa,
m. eocene (uh).

Kicsiny, lapos, korong-alakok. Kerületük kör. Sövényszámuk
48 és 66 között ingadozik. A sövények finoman szemcsések. Majd-
nem minden példányon a központban egy kerek likban egy Num-
m u 1 i n a ül. Valószínen egykori symbiozis eredményeképpen.
EzaNummulina a basis fell tapadt a központi Iákhoz. A kül-
bordák száma maximaliter: 28. Küls pendo-theca meg-
figyelhet. Ez nem éri el egészen a kehely szélét, úgy hogy egy
része a külbordáknak a kehelyszél alsó pereménél szabad marad.
A nagyobb példányok átmérje eléri az egy cm-t is. A külbordák
is szemcsésig. Egyes példányokon a külbordák meglehietösen
egyenl kifejldésüek, másoknál van köztük némi különbség.
Oldalnézetben alakjuk a két felszínen belapitott piskóta, vagy
lapos fánk-alak, majd a lapos tölcsér-alak közt váltakozik. A sövé-
nyek a külbordákba a széleken éles szögbe mennek át.

A Cycloseris minuta minuta Reuss fajhoz hasonló a

D u n c a n által az indiai eocénbl, leírt Trochocyathus nu pi-

muliticus, mely kétségtelen, hogy nem T rochocyathus, ha-

nem: Cycloseris. Mint neve is mutatja, ez az indiai faj szintén

Nummulinához társult és csupán abban különbözik a magyar
alaktól, hogy kehelysövényeinek végei a központ felé ersen kibun-

kósodnak. Véleményem szerint az indiai alak csupán egy alfaj és

megjelölésére helyesnek tartanám^ a Cycloseris minuta
nummulitica (Duncan) elnevezést.

Cycloseris Perezi (Haime) 1850.

(VI. t. 6, 6a. á.),

(Cyclolites Perezi Haime).

Kisgyón, l. eocene; Jásd, l. eocene; Bakonynána, l. eocene;

Felsgalla, m. eocene (uh).

Átmérje 4X4 cm. Lapos, magányos fungida. A korong vastag-

sága a széleken 1 cm, a középen 6.5 mm. A sövények felülete

keresztben lefutó 74 szemcsesorral. Élük szintén szemcsés-fogacsos.

A szemcsesorok lenyomata az eredeti fungida likacsosságot (per-
foratio) igazolja. A lilíacsok sorokban rendezettek. Sövények
száma: 192.
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Bakonybél, Pénzeskút és Nagyesztergár melll a középs eocén
rétegekbl van még ezenkívül 6 kissié kétes példányunk is.

Troehoid alakok.

Trochoseris cf. semiplana Oppenheim 1901.

(VII. t. 4—5. á.)

Bakonybél, m. eocene, lég. Bertalan Károly.
Egy kissé kétes példány, kömag. Magassága 3 cm, szélessége

5.5 cm. Lapított átmérje 3.5 cm. Sövények felülete síma. Számuk
kb. 7^120.

Turbinán.

Cyathoserls sp. indet.

Bajót, m. eocene (Ih); 'ismeretlen gyjt.
Fajra meg nem határozható töredék-kbél.

Cyathoseris applanata Reuss 1872.

(VIII. t. 1. á.)

Bajót, m. eocene (Ih); lég. Szöts és Kolosváry.
Egyetlen példány. Magassága 11 mm. Keresztmetszete három-

szögalakú; átlói: 1.5—2 cm. Küls bordák majdnem egyenlen fej-

lettek és szemcsések. Bázis nyélszer végzdésben. Sövények három
nyalábban a központot összekötik a háromszög csúcsával. Ez iga-

zolja, hogy háromszögalakjuk nem deformáció, hanem elsdleges
faji bélyeg. A nyalábok között 10—^12 sövény fut le szokásos
módon. A sövények éle fogacsoJt.

Cyathoseris falcifera Catullo 1856.

(VIII. t. 2. á.)

(D im or p h as t ra e a depr esisa Reuss).

Szápár, l. eocene; Felsögalla, m. eocene (uh).
Telepes fungida. Egy kis töredék darab. A külbordák szemcsé-

sek s minden második jobban fejlett a szomszédjánál. Az össze-
olvadt keiyhek közül csak 5 kehelyközpont van a töredékben.
A sövények éle alig fogacsolt; talán leerodálódott? Az élek oldalán
finom redök. A sövények oldalfelülete finoman szemcsés. E szem-
csék laz legykori pórusok kitöltdósei. A szemcsék nem tökéletes
sorokban rendezettek.

Cyathoseris multistellata (Reuss) 1864.

(Mycetophyllia multistellata Reuss.)

Felsögalla, ni. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Az elbbi fajjal szemben jellemz rá, hogy a kehelyközpontok

srbben és nagyobb számban fejldtek ki* Ez a jelenség nevében
is kifejezésre jut. Hat f costalis sövény van* A sövények szemesé'
sek. Kehelykörvonalak kerekek, vagy kissé elnyújtottak. Egy négy-
zetoentiméterre 7 Icehely esik. .4 külbordák finomak, srek, lefutá-

suk ujjlenyomatszer. Anastomozisok elég gyakran megfigyelhetk.
A telep különben lapos, lemez alakú.
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Cyathoseris raristellata Oppenheim 1901-

(Vin. t. 4. á.)

Tokod, m. eocene; Bajót m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene
(uh); Szentgál m. eocene.

Elbbitl abban tér el, hogy a kehelyközpontok ritkán vannak
egymás mellett, amit a faj neve szintén kifejez. A külbordák rend-
kívül finomak- A telepnyél vastag. A kehelysövények és külbordák
finoman szemcsézettek. A telep széle lebenyesen rücskölt, több he
lyen befzd. A kehelyközpontot 30mál több sövény éri el.

Mycetoseris patula Michelotti 1861.

(VIII. t. 5. á.)

(Podabacia prisca Beüss).

Bajót, m- eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh)-

Lapos telepek. Belsejük tömören elmeszesedett és kalcitkristályok
képzdtek ki benne. A kelyhek összeolvadása itt már még tökéle-
tesjebben ment végbe (nemze ség bélyeg) s a vonulatok egészen
maeandrikus sorokba rendezdtek. A sövények sorokban rendezettek
és fels szélük a fungida-jellegnek megfelelen srn fogacsolt. Az
egyes gyrusok mélysége 2—3 mm.

Siderastraea Morloti (Beüss) 1864,

(VIII. t. 6. á.)

[A s t r la e a Morloti Beüss 1864. Non Astraea Morloti
Beüss 1870. (Siderastraea funesta Brogniart 1823)].

Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan, m. eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh)-

Olykor hatalmas, 24 em hossíü, 18 cm széles és 10 cm vastag
tömör, nehéz, kenyéralakú telepek. A legnagyobb az Állami Föld-
tani Intézet birtokában van. Színezdésük barnás- Felületük síma-
tapintatú- A kelyhek köralakjuk megváltozása nélkül, vagy egy-
máshoz símultan sejtszeren érintkeznek egymással, bemélyedtek és
átmérjük 1—1.5 mm-ig váltakozik. A kelyhek szögletesek, majd
kerekek s a felület az egyes kelyhek között másodlagosan szemcsé-
zett. A sövények száma 14—36-ig váltakozik. A központban az osz-
Jopocskát megtaláljuk.

Siderofungia bella (Beüss) 1869.

(VIII. t. 7. á.)

(Columnastraea bella Beüss).

Baját, m. eocene (Ih); lég. Streda Rezs.
A szabad sövényszélek szemcsések- A telep alakja kenyér- vagy

eipóforma, illetve tompa daganatalakú. A kelyhek elég srn van-
nak egj^ás mellett, alakjuk 6 szögletvé válik. A sövényszámuk 26;

némelyik sövény már a széleken összeolvad a szomszédjával. A köz-

ponti oszlopocökámak nyomát észlelhetjük. Talán ál-oszlopocska

(pseudocolumella?).



167

Thamnastraea leptopetala Beüss 1864.

(IX. t. 1. á.)

Felsögalla, m. eocene (uh); lég. H a r m a t—N o s z k y—S zalai.
Szintén hatalmas, nagy, tömör telepek- Kelyhek bemélyedtek,

átmérjük 3—4 mm. A sövények egymással érintkeznek. Az egyes
kelyhek közötti határ tehát nem éles. A sövények fels széle foga-
csolt; sövényszám: 48. Ezek közül 8 sövény átmegy egyenes vonal-
ban a szomszéd kehelybe s a szomszéd sövényeivel össze is olvad-

Comoseris conferta Beüss 1868.

(IX. t. 2. á.)

Baját, m. eocene (Ih); lég. Zsivny— Harmat—'Noszky.
Egy töredék. A nem összeolvadt kelyhek csoportjai közti rés*

gyakran 5—6 mm-nyire tarajszeren a felszínbl kiemelkedik. Ezek
a felemelked sáncok 1—1.5 mm vastagok. Oldalukon végighúzódnak
a sövények, separált kehelyiközpontoik felé haladva. A sövények széle

gyengéden szemcsés, vagy fogacsos. A küls felületen majdnem
egyenl, finom, szemcsés körülbordázat fut végig. Általában véve
lapos telepek. Vastagságuk 6—9 mm közt ingadozik.

Subfamilia Leptophylliinae Félix.

Magányosok, vagy telepesek- Az utóbbiakban a sövények con-
fluensek. A trabecularisan felépített sövények többé-kevésbbé lik-

gatottak, különösen a fels és bels (a d o r a 1 i s) részeken. A likak
sorjában vonulnak, de a sövények alján ú.n. stereoplasmával
eltömdnek- S y n a p t k u 1 u m o k a t és csökevényeit : traverse-
két észlelhetünk. A basilis héj (e p i t h e c a) szintén gyakran lát-

ható.

Cyclolites Héberti Tournouer 1872.

(IX. t. 3—3a. á.)

Kisgyón, l. eocene; Szápár, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih):

Felsögalla, m. eocene (uh); Iszkaszentgyörgy m. eocene; Bakonybél,
m. eocene; Pénzeskút, m. eocene; Ajka, m. eocene; Padrag, m. eocene;
Úrkút, m. eocene; Páty, m. eocene (uh); Budapest-Kisszabadság-
hegy. u. eocene.

A bükki eocénbl (Bükkzsérc, középeocén) is elkerült. Igén
közönséges és gyakori faj. Polipok laposak, kerekek, magányosak.
Átmérjük 3—4 cm. A bázis kissé belapított. Kehelysövények
száma kb. 176. Felületük szemcsés. Egy múzeumi „K—6, 284—285 m“.
jelzés fúrómagból két példányt találtam, A képek köbelek.

Leptophyllia sp. indet.

Tokod, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Felsögalla,
m, eocene (uh); Budakeszi, u. eocene.

Fajra meg nem határozható töredékek. Grenerik;is bélyegek a
következk: ekhely sekély, számos sövény. Sövények fínomáin foga-
csosak, maguk a sövények is finomak. Némely fajban azonban a
sövény tömör, olykor perforált. Dissepimentumok vékonyak; az
epitheea is vékony.
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LeptophyUia duhrawitzensis (Oppenheim) 1901.

(IX. t. 4, 5, 5a, 9 & IX. a .t.)

Kisgyón, l. eocene; Mogyorós, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene
(Ih); Dorog, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, ni.

eocene (uh).

Nagy polipok. Egyesek 4.5X1 cm átmérvel a fosszilizáció követ-
keztében ersen ellapultak. A kevésbbé lapítottak átmérje 6.5X4.5
cm, ill. 9.2X3.5 cm. Az el nem lapítottak átméri: 55X42, ill.

82X78 mm. Magasságméretek: 4, 10—15, 77, 80 és 112 mm! — Álta-
lános küls jellegét az egyenltlen, durván szemcsészett hatalmas
külbordák adják meg. Minden negyedik külborda ersebb kifejlö-
désü. A kehelysövények számosak. Fisövények száma 18—30. másod-
rend sövények száma 90; sövények összszáma 120 körül ingadozik.
A sövények a rétegnyomás következtében hullámos lefutásban eltor-
zultak. A polip küls felületén gyakoriak a növekedési harántráncok,
befzödések, duzzanatok s egyéb egyenetlenségek. A vékony ep theca
több helyen megmaradt. A bázis elkeskenyedik, de talpszeren
ismét kiszélesedhetik. A kehely szélei olykor tölcsérszeren kihaj-
lanak, vagy tumorosak (IX. t. 4. á.). A központi oszlopocska hiányzik.
Sövényközti vékony dissepimentumok láthatók.

A sövények felülete és éle is szemcsés-fogacsos. Vannak példá-
nyok, melyeknek a bázisa csak a végén, hirtelen szkül, mások már
a kehely szélétl szkülni kezdenek.

Egy bizonytalan hovátartozóságú nemzetség.

A Cyclolitopsis páter a, melyet ide sorolunk, kétség-
telenül fungida korall, de az eddig tárgyalt fungida nemzetségek
egyikébe sem illik bele. De sem a Fungida családba, sem az
Agaricida családba, mégkvésbbé az Anabacida családba
nem tartozik. Mint magányos, az Anabacida család C y c 1 o -

lites nemzetséghez áll mégis legközelebb, de attól elüt abban,
hogy ers, jól fejlett nyele van.

Cyclolitopsis patera Meneghini 1867.

(IX. t. 6, 7, és 8. ábra).

Bakonynána, l. eocene; Ótokod, ni. eocene (Ih); Mogyorós, m.
eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Szentgál, ni. eocene; Buda-
pest-Kisszabadsághegy, u. eocene.

A bükkbl is ismeretes az Eger mellöli eocén rétegekbl.
Kerek, korongalakú polipok, szabályos körkerülettel. Alsó. azaz

küls felületük l^sé egyenetlen héjjal és gyrkkel tarkázott. Ez
a jelleg különben az epitheoás Cyclolites rokon nemzetség-
nek is bélyegei közé tartozik. A külbordák egyenlöek és finomak.
A bázis 1 cm átmérj kerek nyél-letörési felületet mutat. A küls
héj majdnem a kehely széléig ér fel. A legnagyobb példány kehely-
átmérje 4X3.5 cm. A kehely középpontja besüllyedt, nem felszínes.

Központi oszlopocska (columella) hiányzik. A testkorong vastag-
sága 12—13 mm. Ez egyszersmind a polip magassága is. A sövények
élei ersen fogacsosak. A sövények felülete sr sorokban szemcsés
(nem köbéi!) s a sövényszám 180—216 közt változó.
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Familia Turbinolidae M. Edwards et Haime 1848 (cmend. OaUvie).

Magányosak. Bimbózás útján azonban egyes fajok egy törzsben
együtt maradhatnak és így a telepképzés kezdetleges formáját való-

sítják meg. Sövények száma nagy, a sövények éle nem fogaesolt.

Központi oszlopocsikia és 'tenigelypapililák (pali) egyes nemzetsé-

gelu'e. jelliemzöek. Hiáfnyuk mrás nemzötségre szintén. A sövényközti
kamrácskák üresek, vagy traversesek. A héj teljes.

Subfamilia Turbinolinae Ogilvie (emend. Félix).

Sövényközti kamrácskák üresek, legfennebb igen. kevés
trúverssel.

Tribus Turbinoliaceae M. Edw. £ Haime (emend. Félix).

Központi oszlopocska meg van, tengelypapillák (pali) ^
traversek hiányoznak. Magányos conikus; columella stylifornis

(T u r b i n ol i a), vagy magányos, megnyúlt, columella lemezes
(S p h e n o t r o c h u s).

Turbinolia sulcata Lamarck 1816.

(X. t. 1—2. á.)

Nagykovácsi, m. eoccne (Ih): Streda Rezs és az Egyetemi
Földtani Intézet tulajdonában, összesen 252 példány.

Piciny alakok. Méreteik: magasság 3, 3.5, 4.5, 4 mm. Átmérk:
2, 2.5, 2.5, 2 mm. Valamennyinek színe palaszürke. Megtartásuk jó.

Külsejük durván egyforma bordákkal díszített. A bordák nem élesek
s fleg csak felül, a kehely széle körül fe.i'lettek. Bázis felé sok eset-

ben elenj'észnek. A sövények száma 24, a bázis hegyes, a központi
'oszlopocska a kehely központjában! gomibszeren kiemelkedik.
Alak elég változékony (X. t. 2.!)

Sphenotrochus crispus Lamarck 1816.

(X. t. 4. á.)

Bajót, m. eocene (Ih); lég. Hant ken Miksa. 255 példány.
Piciny alakok. Színük szürkés-fehér. Alakjuk és nagyságuk az

elbbi fajéhoz nagyjában hasonló, de nem olyan tömören kúp-
alakúak, hanem keskenyebbek, hajlottabbak. Külbordázat igen éles

és szembetn. Az éles bordák közül minden 5-ik teljes lefutású,
azaz eléri a básis csúcsát. A többi a kehelyszélen kezddik, de nem
fut végig, hanem megsznik két szomszédos borda hosszanti lefutása
mellett. A fbordák, n bázis felé jellemz görbületet vesznek. A bázis
csúcsára csak 12 fborda érkezik. A kehelyben a sövények száma
24—26. Központi oszlopocska lapos és hosszú. A legnagyobb példá-
nyunk mérete: hosszmság 6.5 mm, szélesség 4 mm.

Felületi erózió következtében feltárult alsóbb héjrétegekben a
külbordáknak megfelelen jellegzetes hullámos lefutású és egyenl
fejlettség csíkokat pillantunk meg, melyek a sövények központi
(a d o r a 1 i s) kialakulására, azaz módosulására mutatnak rá. Alak
nem változékony!

Tribus Caryophylliaceae M. Edu\ et Haime (emend. Félix).

_
Központi oszlopocska jelen (Trochocyathus, Paras-

milla, P 1 a c o

s

m i 1 i a), vagy hiányzik (T r oo'hbsm i 1 i a).

Tengelypapillák, ha jelen vannak, akkor egy vagy több cyclusban
helyezkednek el. Traversek szintén elfordulni.
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A dunántúli nnagyar eocén példányszámban leggazdagabb és leg-

bujább korallfaunáját képviselik s érdekes megemlíteni, hogy a
túlnyomóan uralkodó fajok mellett más fajok viszont annyira
ritkák, hogy csak egy-egy példányuk került el. Más fajok teljesen
hiányoznak ia Váltó? ékonyságnk nagy, ami a rossz megtartás ese-

tében a meghatározások alkalmával nehézséget okoz.

Genus Trochocyathus E. H.

Polip hajlott, sövények merevek, columella papillosus vagj^
trabeculáris. Tengelypapillák (pali) cydúsban!

Trochocyathus affinis Reuss 1870.

(X. t. 3. á.)

(Nem azonos a miocénbl leírt hasonló nev fajjal!)

Dorog m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene
(Ih); Ebszny, m. eocene (Ih); Nagj^sáp, m. eocene (Ih); Mogyorós,
m. eocene (Ih); Bajót, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).

310 példány.

Alakja igen változó. Legjellemzbb sajátossága a központi
oszlopocska és a tengelypapillák jó kifejldése, mely bélyegek azon-
ban a rétegnyomás és a kehely eltömdése következtében nem min-
dig figyelhetk meg jól és csak csiszolatokban bukkannak el.
A külbordák ersen fejlettek. Ezáltal is jól elkülönül a vele köny-
nyen összetéveszthet Trochosmiliák -tói. A sövények ersek,
vastagok és a rétegnyomásnak inkább eltöréssel, mint elhajlással
engednek. Általában véve a rétegnyomás sohasem nyomja ket egé-
szen lapossá, meglehetsen ellenállók, úgyhogy a kehelyátmelszet
állandóan kövér ellipszis marad. Alakjuk tölcsér, olykor hosz-
szúkás és megnyúlt, máskor rövid és tömzsi. Elfordulása eddig csak
a magyar eocénbl 'ismert.

Trochocyathus concinnus Reuss 1872.

Bajót, m. eocene (Ih); lég. Hantken Miksa.
Szintén nem lapult forma, hanem a keresztmetszete köralakú.

A külbordák szemcsések. A sövények száma 150 körül van. Ezek
közül 16 eléri a központot, melyben egy alig fejlett columellát
látunk. A tengelypapillák is meglehetsen fejlettlenek és alig

figyelhetk meg. A sövények közti endothecalis lemezkék
hiányoznak.

Trochocyathus Peziza Reuss 1872.

(XI. t. 1—Ib á.)

Bajót, m .eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Budakeszi,
u.eocene.

Széles, tölcséres gombaalakú polipok. Magasságuk 1—1.5 cm
közt ingadozik. Kehelyátmér kerek: 2-5X2; 2X1.5; 18X14 mm.
A bázis rendszerint a szokásos elvékonyodás után újra kitalpaso-

dik s a tapadási tárgy természete szerint alakul ki. Akadnak olya-

nok, melyek egykor valami vékony ágon ültek és talpuk egészen

hengeres csvé alakult át. (XI t. la á.) A küls bord^ igen élesek

és fogacsoltak. Minden negyedik borda ersebb kifejldés. Haránt
thecalis övék gyakoriak. Néha a bordák majdnem teljesen egyen-
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len fejldtek ki. A sövények roppant jellegzetesek, szemcsések és

a fbb sövények száma 24—26.

Genus Trochosmüia E. H.

A sövények elérik a columella nélküli központot. Epitheca
nincs. BordáA szemcsézettek.

Trochosmüia sp. indet.

Tokod, m. eooene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Ebszny, m.
eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Bakonybél, m. eocene; Budapest

—

Kis-Szabadsághegy, u. eocene.

Fajra meg nem határozliató, rossz megtartású példányok.

Trochosmüia auctimargo Reuss 1872.

(XI. t. 2—20. á. és XIII. t. 5., 6. á.)

[Trochosmilia profunda Reuss 1868, Tab. I. fig. 1. —
Non: Tab. II. fig. 1. (Petrophylliella Grumi Catullo).]

Dorog, m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod. m. eocene

(Ih); Mogyorós, m .eocene (Ih); Bajót, w. ' eocene (Ih); Felsgalla,

m. eocene (uh); Budakeszi, u. eocene.

Száznyolcvannégy darabot vizsgáltam át. Általában véve töl-

cséralakú polipok. Alakjuk rendkívül változékony. A kehely széle

kissé kihajló, vagy bepöndöröd. A nagyobbak 3X2.5 cm átmérvel.
Kehelyátmér olykor szögletes és 18X12 mm átmérj. Bázis el-

vékonyodó, de a legtöbb esetben újból kiszélesed talpban végzdik.
A külbordák közül minden második, vagy negyedik ersebben fej-

lett. Valamennyi szemcsés, néha csak minden negyedik jut el a
bázis csúcsáig. Sok példány közülük torzult, mert gyakran idegen
tárgyakat (kavics, kagyló, csiga) nnek körül, A sövények aránylag
vékonyak, vagy vastagabbak, de egyenletesek és a rétegnyomás
következtében hüllámosakká, vagy töredezetettekké válnak. A ke-
helyátmérö kör, ellipszis, vagy szögletes lehet. 14 f- és 14 másod-
rend és 86 melléksövényt lehet megszámlálni, az összes 114 közül,

de vannak példányok 138 sövénnyel is. Oldalbimbózás és kelyhen
belüli bimbózás igen gyakori jelenség. (VI. szövegközti tábla A—E.)
Ezzel a szaporodási folyamattal kapcsolatos sok egyénnek kehely-
szél-bepöndörödése s így a kehelyek felületének megszkülése. A ke-
hely sekély, s így a sövények rossz megtartás esetén is viszony-
lagosan jól szemlélhetök.

Általában véve változatos alakjuknál fogva kell gyakorlattal
könnyen felismerhetk, bár a kezd determinálót épp ez gátolja
abban, hogy az identifikációt könnyen elvégezze.

A VI. szövegközti táblán igyekeztem a szélsséges alakeltéróse-

ket néhány rajzban megöröikíteni.

Trochosmilia aequalis Reuss 1870.

(XI t. 3—4. á.)

Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Ebszny, m.
eocene (Ih); Nagysáp, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih);

Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan, m. eocene (Ih); Budapest—Kis-Sza-
badsághegy, u. eocene; Budapest—Mátyáshegy, u. eocene; Buda-
keszi, u. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).
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Igen gyakori. 238 példányt vizsgáltam meg. Nagy, vaskos alak-
járól könnyen felismerhet. Neve onnan származik, hogy külbordái
egyenl fejlettségek. Magassága olykor a 6 cm-t is eléri, st meg-
haladja, a kehelyátmérö pedig eléri a 3.5X2.5 cm-t is. Legnagyobb
szélessége 4 cm. A sövények egyenesek, ersek, s a csiszolatokon
olykor vékony lapalakú áloszlopocska is látható. A sövényeknek a
központ felé es vége rendszerint megvastagodik (XI. t. 3. á.), de
gyakran ez a jelenség nem tapasztalható (XI. t. 4. á.). Bázis leg-

végén hirtelen elszkül és tompa csúcsban végzd. A csúcs kissé
elhajlik, de. olykor teljesen egyenes. Lásd a IV. szövegközti ábra
3a—d ábráit.

A bükki eocénbl is elkerült; különben eddig még csak hazánk
területérl ismert magyar endemizmus.

(Trochocyathus Vandenhaeckei d’ArcMac; Túr-
óin o li a a 1 p i n a M. Edwards & Haine; Trochocyathus
ajlpinu s ' Haime & Bellardi; Smil otjr ooh usi [inicuTvus
d’Achiardi; et Reuss et Félix; Trocbosmilia subcurvata
Reuss.)

Kisgj'ón, 1. eocene; Szápár, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih);

Tokod, m. eocene (Ih); Ebszny, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Nyergesújfalu,
m. eocene (Ih); Budakeszi, u. eocene.

Valamennyi dunántúli eocénbeli korall között a legelterjedtebb.

780 példányt vizsgáltam meg. Nagy száma miatt a variációs széles-

sége is igen nagy és így sokféle alakban található. Általában yéye
azonban röyid, tömzsi töloséralakü, de sohasem keskeny. Majdnem
kiyétel nélkül lapított és csak ritkán találni olyant, melyet a réteg-

nyomás nem lapított el. A kebelyben a yékony hosszú és sok söyény
C'ryenyl lefutást mutat, ami igen jellemz e fajra. (XI. t. 5.^ á.)

Maximális magassága 4—4.5 cm, szélessége 3 cm. A küls bordázat
finom, szemcsés és a bordák nagyjában véye egyenl kifejlödésüek.

Központi oiszlopoctskának nyoma sincs, a bázis hegyiben végzdik.
Ritkán kis talpacskában, vagj^ talpas nyéllel, de gyakran egészen

hegyesen elvékonyodó módon és a kehely rövidebb átmérje irányá-

ban meggörbülve. Olykor ez a vékony nyél annyira meghajlik, ho^
majdnem bepöndörödik. Lásd IV. szövegközti tábla 4 a—f- rajzait.

Dorog, m. eocene (Ih); Tokod, w- eocene (Ui); Bajót, m. eocene

Uh); Felsgalla, m- eocene (uh).

Ritkább faj. Tömzsi, tömör polip. Alig lapított. Kehelyátmér
22X20 mm. A bázis hirtelen keskenyedik el, tompán hegyes és

olykor kis talppal, de a legtöbb esetben letörve. Oldalról, a kehely

hosszabb átmérjének sagittalis irányában tekintve: egyik oldal

egyenes lefutású, a másik szintén, de a bázis beszkülésénél hirtele-

nül a másik oldal felé behajló. Ez a behajlás a kehely rövidebb

átmérje irányában történik. A hirtelen elhajlás helyén rendszerint

ers duzzanat van- A külbordák szemcsések, nagyjában egyenlek.

Trochosmilia alpina Michelin 1846.

(XI. t. 5. á.)

Trochosmilia brachipoda Reuss 1870.

(XI. t. 7—7a. á.)
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Teljes magasságuk 2.5 cm, de akadnak nagyobb variánsok is- Szin-

tén magyar endemizmus. Alakvariációját lásd IV. szövegközti tábla

5 a—g. rajzán.

Trochosmilia diversicostatci Reuss 1869.

(XI. t. 8. á.)

Felsgalla, m. eocene ('wTij;' Budakeszi, u. eocene.
Hajlott, inkább hengerded, mint tölcséralakú. Magassága 2 cm,

kehely-átmérje 11X10 mm. Minden második külborda igen ersen
túlfejldte a szomszédját (innen a faj neve), de valamennyi igen
ersen szemcsézett, st fogacsolt is. Tizenkét borda és sövény ersen
kiáll a kehely szélén- A sövények felülete szemcsés. Bázis kiszéle-
sed talppal. A polipokon gyakoriak az oldalbimbózások.

Trochosmilia longa (Reuss) 1870.

(XII. t. 1—5. á.)

(Trocbocyathus longus Reuss).

Bajót, m. eocene (Ih); Tokod, m- eocene (Ih); Ótokod, m. eocene
Uh); Mo^or^ m. eocene (Ih).

Nagy polipok. Magasságméretek 7 és 9 cm között ingadoznak.
Kehelyátmérök 22X20 mm-tl 43X37 mm-ig váltakoznak. Hosszú,
hengerded formák, egészen a kövér és lapított formákig. Külbordá-
zatuk nagyjában véve egyenl, szemcsés és legifeljiebb minden má-
sodik borda fejldi túl a szomszédját. A küls felület gvakran
haránt övékkel és egy-egy oldalbimbóval. A bázis a végén hirtelen
hegyesediik el és hol tompa kúpalakii, hol egészen ellhegyesed
és ersen görbült véggel. A sövényiék felülete fínomian szemcsézett
és olykor vonalkás mintázatú. -

fTrochosmillia minuta Reuss 1868.

Felsgalla, m. eocene (uh.) lég. Stre.da Rezs.
Bár a Reuss-féle leírással nagyjában megegyezik, mégis jelle-

gei bármely más fiatal Trochosmilia jellegeinek is megfelelnek.
Szerény véleményem szerint fiatal példányról van szó, s Reuss a
példány kicsinységét vette a faj leírás alapjául. A sövények száma
is kevés, éspedig 82—84. Endothecalis lemezkóket meg lehet figyelni,

de központi oszlopocska (columella) nincs-

Trochosmilia multilobata Haime 1852.

(IX. t. 6—6a. á.)

Ótokod, m. eocene (Ih) Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny m. eocene
(Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Bajót és Szentkereszt között, m- eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih).

Közepes nagyságúak. Jellegzetes a lapítottságuk és a bázis hir-

telen elkeskenyedése. Külsejét a középtájon két függleges barázda
háromrészre osztja. Így egy középs, keskenyebb (kb. 1 cm. széles-

ségben) és két szélesebb (1.5 cm szélességben) részre tagolódik a test-

A polip magassága 4—5 cm; kehelyátmér 3.5X1-5 és 3X2 cm közt
ingadozik, A külbordák finomak, majdnem mind egyenlek.
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Trochosmilia stipitata Reuss 1869.

(XII. t. 7. á.)

Dorog, m. eocene (ih); Felsögalla, m. eocene (uh).

Magasság 22 mm. Kehelyátmér 23X15 mm és' 24X16 mm. Az
egyik példányomban a kehely széle befelé pöndörödött, másiknál a
kehely széle csonka, s nem lehet megállapítani, hogy a kehelyszél-
bepöndörödés itt is jelen volt-e vagy sem? A kehely szélének be-

pöndörödése szaporodási jelenség, mert a bimbózás itt is kelyhen-
t)elüli, vagy szélti. Ellentétben a Trochosmilia a en timar go-
val azonban a kehely ebben a fajban (T. stipitata) igen mély,
süllyesztett, míg az elbbi fajnál a kehely sekélységével tnik ki.

A külbordázat szemcsés és a bordák majdnem egyenlöek egymással.
A bázis kihegyesed, bár a csonkaság miatt nem állapítható meg,
hogy milyen volt a bázis valódi kialakulása? A mélyen fekv
kehelyben a sövények szemcsések s a fsövények száma 24 körül
ingadozik-

Trochosmilia cf- Rosatii Dainelli 1915.

Bakonybél. m. eocen e. lég. Bertalan Károly.
Egyetlen kétes, töredékes példány. Csonkasága miatt teljes

nagysága nem állapítható meg. Átmérje 42X33 mm, ami megköze-
líti a Dainell i-féle óriási példányok méreteit. Megtartás sem jó,

mint a bakonyi példányokénak általában. Pontos leírását nem is

adhatom meg- A küls hordák változó ersségek és szemcsézettek.
Csonka példányunkról azt sem tudtam megállapítani, hogy vájjon
a Da i n e 1 1 i-féle rövid, vagy hosszú, nyeles változatról van-e szó ?

A sövények száma a 250-et is meghaladja- Dissepimentnmok meg-
figyelhetk, .

Trochosmilia irregularis Deshayes 1834.

{XIII. t. 7—8. á.)

Budalceszi, u. eocene. Lég. Dobay Juliska. 1922.

Egyetlen példány. A fels eocénkorú márgában teljesen át vau
kalcitosodva és abból nem szeparálható- A csiszolat azonban a

kehelyszerkezetet kitünen mutatja. A sövények ritkán állnak egy-

más mellett és számuk 76. Ebbl 20 a fösövények száma. A kül-

bordák élesek és durvák, szemcsések. Kehelyátmérö 3X2-5 cm, a le-

tört bázisátmér 20X18 mm. A kehely ersen kihajtó s a csonka

példány magassága, ami a márgadarab vastagságának is megfelel,

19 mm. Minden második külborda ersebben fejlett, miut a szom-

szédja. A kehely keresztmetszete köralakú, a széle kissé lebenyes-

Trochosmilietta n. gén.

Nemzetség-jelliemzo bélyegnek vettiean azt a Troolios-
m i 1 i á knál el nem forduló jelenséget, hogy a polip bázisa a kehely-

átmérö hosszabb átmérje irányában görbült meg. A Trochos-
milia nemzietségre la rövidebb átló ii'ányában való elgörbülés,

az új nemzetségre ép az ellentétes irányú elgörbülés jellemz.
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Trochosmilietta cormonsensis (d'Achiardi) 1875. '

(Xm.- t. 2- 2b. á.)

(Leptophyllia és Trochosmilla cormonsensis d‘Aohiardi).

Bajót, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Lh); Zirc, m. eocene.

A polipok magassága 2—2.6 cm-ig változik. Bázis a hosszabbik
kehelyátmér irányában enyhén görbült. A külbordák finomak,
minden negyedik valamivel ersebben fejlett. A sövények egyenes
lefutásnak, merevek. Fsövények száma 24, a melléksövényekével
együtt az összszám 56-ra emelkedhetik. A sövények vastagok.
Kehelyátmér 18X14, 17X13 s 25X14 mm.

A zirci példánjTól meg kell említenem, hogy a legnagyobb vala-
mennyi közt, dacára annak, hogy a termhelycédulán a következ
adatszolgáltatás áll:

„Zirc, Lencsésgödör. Fedümészk. (brakos víz?) 1941. ápr. 18,

gy.: Bertalan Káról y“. Ha valóban brakos vízbl származik,
ez a körülmény nem volt az állat növekedésének rovására.

Szélsségesen fejlett külbordázatú fajok.

Parasmilia acuteeristata (Reuss) 1870.

(XIII. t. 3-^. á.)

(Trochocyathus acutecr 'istatus Reuss).

Pusztavám, l. eoceyie; Tokod, m. eocene (lh); Mogyorós, m. eocene
(lh); Bajót. m, eocene (lh); Feísögalla, m. eocene (uh); Budakeszi,
u. eocene. Dudar, m. eocene.

A magyar eocénben szintén gyakori alak. Jellemz rá az a
uemzetségbélyeg, melyrl könnyen felismerhet, nevezetesen, hogy
a küls bordázata szélsségesen ersen fejlett. Ezek a külbordák
élesek és gyéren állnak egymás szomszédságában. A felületbl 1

—

2
mm-nyire kiállók. Élességüket és jó fejlettségüket egészen a kihegye-
sed bázis csúcsáig megrzik. Helyenként ez ers bordák között
három csökevényesen fejlett finomabb borda fut alá a bázisig.

Ezek különösen a harántirányú növekedési duzzanatok övében
látszanak. A külbordák száma 28 és ez megfelel a 28 nagyobb kehely-
sövénynek is. A közepesek 3 és 3.5 cm magasságúak, ill. kisebbek. A
legnagyobb példány eléri a 8.5 cm-t is. Alakvariációját lásd az V.
szövegközti tábla 4. a—d. ábráin.

Parasmilia crassicostata (Reuss) 1868.

(Trochosmilia crassicostata Reuss).

Feísögalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Jellemz rá a küls bordáknak szélsségesen sr és jól fejlett

szemcsézettsége. A fsövények száma 12, a központi oszlopocska
szivacsos, nem tökéletes kifejldés.

Lemezes columellájúak.

Ide tartoznak a Piacosmi lia E. H. nemzetségbe tartozó
formák. Cuneiformis alakok, bázisuk hegyes, vagy nyeles. A kehely
nyomott, hosszúra nyúlt, s S2ámos sövény látható benne. A központi
oszlopocska lemezalakú, epitheca hiányzik. A külbordák szem-
csések.
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Placosmilia bilobata d’Achiardi 1868.

(XIV. t. 2, á.)

(Placosmilia eocaenica Oppenheim).
Bajót, m. eocene (Ih); Felsögalla,, m. eocene (uh).

Magassága 3.5 cm átmérje 3.5X1.5 cm. Ersen lapított. Külseje
majdnem egjmnl bordázattal és haránt befzdésekkel. Két oldalt
mély függélyes osztóárokkal (inneai a faj neve). Központi oszlo-
pocska lemez alakú és szemcsés felület. A sövények felülete szintén
szemcsés. A sövények száma 120 körül van. Bázis tölcséresen elkes-
kenyed, vége kissé görbült.

Placosmilia cornu Oppenheim 1901.

(XIV. t. 3. á.)

Ótokod, m. eocene (Ih); lég. Harmat-Noszky.

Magassága 2 cm, szélessége 3.5 cm, vastagsága 12 mm. Ersen
lapított polip, A küls bordák élesek és jól fejlettek. Bázis tompa,
kissé görbült hegyben végzdik. Kehely-széle kissé karélyos. A sövé-
nyek igen ersek.

Placosmilia multisinuosa (Michelin) 1846.

(XIV. t. 1, 4—6. á.)

(Trochosmilia multisinuosa Michelin).

Pusztavám, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, ni. eocene
(Ih): Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, ni. eocene (Ih); Felsögalla,

m. eocene (uh); Budapest-Kisszabadsághegy, u. eocene.
Igen gyakori a magyar eocénben, 135 példányt vizsgáltam meg s

ezek között olykor igen hatalmas nagyokat találtam. A bükki eocén-

ben Bükkzsérc melll is elkerült. Hatalmas nagy formátumok. A
kehelylumen négy lebenyes. Két kisebb szélti és két központi na-
gyobb kehelyközpont van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a
négyosztatuság állandó bélyeg volna. Igen nagy a változékonyság és

számtalan átmenetet találunk egészen a kétlebenységig, st a
lebenynélküli kehelyállapothoz is, amikor még a polip fiatal volta
miatt csak egy központi kehely alakul ki. U n i,-b i,- és trisi-
n u o s a alfajokra való felbontása nem indo'kolt, mert e különbségek
részben az életkorral, részben pedig a populativ variáció jelenségé
vei függenek össze. Alakjuk különben annyira jellemz, hogy a kép
és a variációs ábrák alapján könnyen felismerhet és bvebb leírá-

sát mellzni lehet.

A IV. szövegközti táblán az la—c ábrákon láthatjuk azo*kat az
alakváltozatokat, melyeknek nem-ismeretében a meghatározó nehéz-
ségek elé kerül. Az V. szövegközti táblán a 2. ábrán ugyancsak lát-
hatók azok a fiatalkori alakelváltozások, melyek hibás fejldés, vagy
egyéb torzulás következtében az eredeti alakban beállottak. Csak
ezek figyelembevételével lehet helyesen határozni és fajunk jelenlé-
tét a különböz rétegekben felismerni.
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Columella szivacsos vagy redukált.

Stephanosmilia d'Achiardii Oppenheim 1899.

(XIV. t. 7—8. és 9. á.)

Csákvái’, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny, m. eucene (Ih).

Kis alakok. Karcsú, keskeny, hajlott polipok. Magasságuk
9 mm-tl 22 mm-ig terjed. Többnyire kerek kehelyátmérvel, mely
6, ill. 10 mm is lehet. Bázis nem hirtelen keskenyedik és 1—2 mm
széles talpacskában végzdik. Minden második küls borda ersebb
és szemcsés. Harántbefzdések és dudorok gyakoriak. Sövények
•száma 38. A lemezalakúvá csövevényesedett szivacsos oszlopocska
igen mélyen kezddik, ahol már a fsövények össze is olvadtak vele.

f Phullosmilia calyculata d’Achiardi 1875.

(XV. t. 1. a.)

Tokod, m. eocene (Ih). Gyjt ismeretlen.

A kis polip 2 cm magas, a kehely szélessége 1.5 cm. Bázis felé

fokozatosan keskenyedik. Oldalvonala nem egj^enes, hanem concáA\
A bázis csúcs átmérje 3 mm. Küls bordák egyenlek, számuk 52.

Három enyhe horizontális vbefüzdés látható.

• Familin Oculinidae M. Edwards et Haime.

Telepesek. Szaporodásuk oldalbimbózás által történik. A po-
lipok tömör coenenchymával függenek össze egymás.sal.
A theca-val összeolvadnak. A bélüi'egkamrácska (visceralis
kamra) alul szkül. Sövények nem tiil számosak, s a sövényközti
kamrácskák a bázisig üresek.

Amphihelia multistellata (Galeotti) 1837.

(XV. t. 2. á.)

(Caryophyllia multistellata Nyst).

Neszmély, m. eocene: lég. Streda Eezsö.

Három kis ágtöredék (3 cm.) Coenenchyma szemcsés, az
egyforma, rövid, vastag sövények száma> 12. A központi oszlopocska
(columella) az 1 mm átmérj kehely közepébl jól kiemelkedik.

Família Stylophoridae M. Edwards.

Telepesek. Polipok közt a coenenchyma lakuná.s, vagy tüs-

kézeft; a sövények száma nem nagy. A központi oszlopocska promi-
nens s a sövényközti kamrácskák üresek. Szaporodás kehelyközti
(intercalycinális) bimbózással.

Genus Stylophora Schweigg.

Ágas, vagy nyomott, tömör, vagy tiuberosus telepek. A kehely
keskeny, a coenenchymába süllyesztett, legfennebb csak szélei ki-

l>eremlk. A coenenchyma tüskés és a columella nyílalakú.

Stylophora sp. indet.

Felsgalla, 7n. eocene (uh ); lég. Streda Rezs.
Fajra meg nem határozható töredékek.
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Stjjlophora unnulata Reuss 1864.

(XV. t. 3. á.)

Mór, l. eocene; Esztergom vármegye, m .eocene (Ih); Felsögalla,

m. eocene (uh); Bakonyiéi, m. eocene; Budakeszi, u. eocene; Wein-
puszta, ni. eocene.

A bükki Noszvaj melll is megkerült. Coenencliymája ss^emcsés.

Kelybek bemélyedtek, sövények mélyen vannak, a márga^kitöltdés
miatt nehezen megfigyelhetk. A sövények azonban vékonyak, s

csak a hat fsövény van kifejldve, ezek közül is csak kett éri el a
központi oszlopocskát, de van eset, amikor mind a hat eléri, st be
is olvad a columellába. A kelybek nyílása (1 um e n e) kerek, vagy
ovális. Az ágak tövén ritkán, az ágak hegye felé egyre srbben
találhatók. A sövények élei a kehely szélén nem kiállók.

Stylophora conferta Reuss 1868.

(XIII. t. 1—la. & XV. t. 4.—4a. 7. á.)

Felsögalla, m. eocene (uh); Bakenyhéi, m. eocene.

Kelybek sokkal srbben vannak eg3miás mellett, mint az elbbi
faj esetében. Sokkal ‘kisebbek is; mind kerekek. Valamennyi hat
sövény eléri a központi oszlopocskát.

Stylophora distans Leymerie 1846.

(XV. t. 5—5a. á.)

Felsögalla, m. eocene (uh); Budakeszi, u. eocene; Budapest

—

Mátyáshegy, u. eocene; 12 példány.
Kelybek, mint az elbbi fajnál, azzal a különbséggel, hogy —

mint a faj nevében ez jelezve is yan — igen távol állanak egymás-
tól. A coenenchyma alig, vagy csak nagyon finoman szemcsés.

Stylophora italica d’Achiardi 1866.

(XV. t. 6—Ga. á.)

Gánt, l. eocene; lég. S z ö t s Endre.
Hasonlít a Stylophora annulata fajhoz. Coenenchymája

éppen úgy szemcsézett, a kelyhek elég srn ülnek egymás mellett,

olykor három is érintkezik egymással. A kelyhek azonban mindig
kerekek, jó mélyen ülök, szélük a sövényszélekkel ersen kiemelke-
dik. Mind a hat sövény beleolvad a columellába, mely igen ersen
kiálló.

Stylophora cf. montium Oppenheim 1912.

Iharkút, m. eocene; Szentgál. m. eocene; Felsögalla, m. eocene
( uh).

Rossz megtartású darabok. Coenenchyma alig, csökevényesen
fejldött ki s a kelyhek ennek következtében igen srn vannak
egymás mellett. A kelyhek kerülete kör, de éppen a sr szomszéd-
ság miatt gyakran szögletessé válik.

Dictyaraea clinactinia (Meaeghini in Htf. (MichelotU) 1861.)

(X\ . t- 8. á')

(Dictyaraea elegáns Reuss, Goniaraea ^clinac-
tinia Félix, Kranz et (Fripp., Astrocoenia ir reguláris
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Osasco, Dictyaraea excentrica Quenstedt, Vincularia
r h om 1) i f e r a Catullo, D i c* t y a r a e a s ii p e r f i e i a 1 i a Oua^sco).

Csákvár, 1 . eocene; Gánt l. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).
Ág-darabokat kérgezö hengerded telepek. Kelyhek egymással

sejtszereni érintkeznek. Széleik élesen és jól kiemelkednak. Coenen-
ohyma nincs. Kelyhek alakja eképpen szögletes, éspedig 3—4—5—6
szög. A sövények durván tüskéseid. Központi oszlopocska meg van,
a sövények beleforradnak. A sövények maguk közt is összeolvad-
hatnak. A fsövények száma 14.

Familia Astrocoeniidae Kob.ij.

Tömör, vagy ágasbogás telepek. A polipok saját fallal, vagy
eoenenohymával határosak. Sövények száma kevés. Endotheoa
alig fejlett. Szaporodás beheyközi (intercalycinális) bimbó-
zjissa.1 történik. Közpo:nti oszloi>oeska (e o 1 u m e 11a) van.

Genus Astrocoenia E. H.

Tömör telepek. A kelyhek poligonálisak, falaikkal érintkeznek.
Sövények hosszúak és számuk nagy. Golumella nyíl-alakú
is t y 1 i f o r m i s). A v i s c e r a 1 i s üregben disspeimentumok
figyelhetk meg.

Astrocoenia cfr. parvistellata d‘Achiardi 1868.

(XV. t. 9. á.)

Krisgyr, m. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).

Mint már a neve is mutatja, kiskelyh fajról van szó. A kely-
hek átmérje alig éri el az 1 mm-t! Felismerni már ezáltal is

kímny. Hasonlít a Calamopora ponderosa Catullo-
hoz. (1837. Monaco).

Astrocoenia suhretieulata d’Achiardi 1875.
,

(XV. t. 10. á.)

Felsgalla, m.' eocene (uh); lég. Harmat—^Noszky—S zalai.

A kelyhek szintén picinyek, de meghaladják az 1 mm-t. A kely-
hek között megjelenik helyenként a szemcsés coenenchyma.

Genus Stylocoenia.

Sövények száma kevesebb, kehely nagy, központi oszlopocska
styliformis.

Stjjlocoenia macrostyla Reuss 1870.

(II. szövegközti tábla 9. ábra.)^

Mór, l. eocene; Kisgyón, l. eocene; Dorog, m. eocene \lh);

Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
(Ih); Bajót, m. eocene {Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonybél,
m. eocene.

A telepes magyai* eocénkorallok közül ez a leggyakoribb. Egy-
ben magyar endemizmus is; külföldön még nem talált^ meg.
Kerek, pogácsa-alakú telepeket képez. Ezek olykor igen nagyra
megnnek. A legnagyobbak a Ma^ar Állami Földtani Intézet bir-
tokában vannak. Ezek mérete a következ:

A kerek, pogácsa-alak átmérje: 14.5X15 cm.
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A kerek, pogácsa-alak magassága 10 cm.
A kerek, pogácsa-alak szélessége 11.5 cm.
A telepek nyele nem mindig fejldt^ ki. Csak károm nyeles

példányt találtam a Földtani Intézet anyagában, ezeket az jellemzi,

hogy kosszi\ támasztó oszlopaik (melyekrl a ne^^iket nyerték)
redukáltak. Úgy látszik, liogy a nyél esetében ezekre a támasztó
oszlopokra kevésbbé van szükségük, mint azoknak, melyekben a
támasztékot ezek az oszlopok nyiijtják, ha nyél nem fejldött ki.

Az oszlopképzdmény (styi) sokadmagával egy központi mag-
ból indul ki sugarasan, küllöszeren a felületre, ahol ezen oszlo-

poknak a vége a felület síkjából kiemelkedve: az egész telepnek
buzogányfejalakot kölcsönöz. A telepek keresztosiszolatában jól lát-

liatók ezeknek 'az oszlopoknak egy központból való eredése. Sok-
esetben csak ezek maradnak meg a fosszilizáció során, mert a korall
többi anyaga elporlik, vagy szétesik. Az oszlopok oldala bordás és
a felületre az egyes kelyhek közti térben, a kehely-.széleJí mentén
hol si“bben. hol ritkábban bukkannak ki.

Ez a faj az említett alaktani sajátosságairól könnyen felismer-

het, rossz megtartás esetében pedig a küllöszeren divergáló oszlo-

pok jelenlétérl, melyek az idjárás és általában véve a fosszilizáció

hatásánák a legjobban ellenállának. A rétegekben sokszor csak
ezeknek a sugaras lefutású, hosszú oszlopmaradványoknak leleteire

bukkanunk. (Kékesszürke felsgallai kzetben.)

St.ijIocooiia tanrinensis Michelin 1842.

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Külföldi eocénben és oligocénben ez a faj már igen elterjedt.

Különbözik az elbbi magyar endemizmutól abban, hogy az annyira
jellegzetes támasztó oszlopok teljesen hiányoznak. A kelyhek vékony
fallal érintkeznek egymással és a columella jól látható. Hazai el-
fordulása igen ritka, eddig csak egyetlen példányt gyjtött
Streda Rezs.

Coenenchiimások.

Cohimnastraea CmUcmdi Michelin 1846.

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. H a r m a t—N o s z k y—S zalai.
Két teleptöredék. Az egyik lapos, a másüí gömbded. A kelyhek

között itt-ott a szemcsés coenenchyma látszik. Sövények száma 24

körül ingadozik. A kelyhek átmérje 1—3 mm-ig terjed ,

Familia Acroporidae Verrill 1901.

(A cr opera OKÉN, Madrepora AUCT.—^NON Madre-
poTSi LINNÉ mSl)

Telepesek, ágabogások, a phylogenesis során a legfiatalabb

korallok közé tartoznak. A^atag képviseljük kevés van. Telepalak-

juk azonban változik; vannak, karélyosak, lemezalakúak, vagy tömör

törzsek. A polipok csatornás, vagy rácsos szerkezet coenenchymii-

ban vannak. Sövényeik száma 6—24-ig váltakozik. Gyakran csökevé-

nyes kifejldések Két hosszabb sövény egymással szemközt foglal

helyet, miáltal bizonyos kétoldali részarányo.sság (bialteralia)
fejldik ki. E két fsövény neve: directiv septnm. Szoporodás bim-

bózás útján történik.
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Suhfamüía Turhhiurinae M. Edicards ei Hakne 1850.

Coenenoliyma háló- vagy szivacsszerkezet. Kelyhek töhbé-

kevésbbé kiemelkedk. Néha a columella és a tengelypapillák
(pali) is kifejldnek. Szaporodás bimbózás útján. Telepalakjuk
ágabogás, vagy tömörebb törzs.

Genus AcHnacis d’Orhigny.

Tömör vágj* ágabogás telepek. Coenenchyma szemcsés. Sövé-
nyek merevek. A központi oszlopocska papillosns. Tengelypapillák
a sövények végeinél megvannak. Kelyhek süllyedtek.

Actinacís sp. indet.

Fe.lsgalla, m. eocene (uh); ismeretlen gyjt.
Fajra meg nem* határozható töredékek.

Actiuacis cognata Oppevheim 1901.

(XVI. t. .5—5 b. á.)

(Actinacis delica,ta d'Achiardi, Actinacis delica-
t n 1 a) Oppenheim).

Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).

Coenenchyma felülete dnrván szemcsés. Kehelyátmér 2—3 mm.
Kelyhek szélei kráterszeren kiemelked-k. Hat-nyolc sövény igen
lói fejlett, a többi csökevényes. összesen 12 sövényt számoltam.
A telep e.gy lapos ágdarab képlet, 4X1.5 cm nagyságú.

AcHnacis perelegaus Oppenheim 1901.

(XVI. t. 6. á.)

Ótokod, m. eocene (Ih); lég. H a rm a t-—N o s z k y.

Két hengerded ágdarab. Nagj*ságnk 3—3.5 cm. Átmérjük 1.5X2
cm. Coenenohyma ersen és dnrván szemcsés, A kelyhek átmérje
2 mm körül ingadozik. Igen mélyen fekvk és a sövényeik nem
láthatók.

Actinacis Rollei Beüss 1864.

(XVI. t. 7. á.)

Tokod, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).

Coenenchyma finoman és srn szemcsés. Kelyhek meglehet-
sen közel va’nnak egymáshoz és nem kiemelkedk. Sö^'ények száma
14—16. Kehelyátmér 1 mm. Colnmella 6—8 papi 11 ás.

Genus Astraeopora Blain rilJe.

Tömör telepek. Coenenohyma porózus. Felülete tüskés. Köz
ponti oszlopocska és tengelypapillák (pali) hiányoznak. Sövények
különféle ciklusokban fejldtek.

Astraeopora sp. indet.

Felsgalla, m. eocene (uh); Szeuitgál, in. eocene; Pénzeskút,
m. eocene; Bakonybél, m. eocene; Budapest-Kisszabadsághegy, u.

eocene; Budakeszi, u. eocene.
19 fajra meg nem hatái’ozható töredék.
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Astraeopora, annulata d’Achiardi 1875.

(XVI. t. 8. á. és XVI. t. 4. á.)

Batouyból, m. eocene (Ih); Felsgralla, m. eocene (uh).

Tömör Jíépletek. Kelyheik nem érintkezniek. Kb. saját átmérjük
távolságára vannak egymástól. Átmérjik 1—'1.5 mm. Sövények
száma 12.

Asfraeopora conipressa Reuss 1864.

(XVII. t. 1. á.)

Tokod, m. eocene (Ih); Felsgialla m. eocene (uh).

Neve nyomott, lapos, korongalakú formájára vonatkozik. Alsó
felületén négy nyélcsonk látszik, tehát több nyéllel rögzül a talaj-
lioz. A korong 6X6 cm átmérj. Széle niem szabályos, hanem hnllá-
mos, de bekarélyosodás nélkül. Fels felületén láthatók a bemélyedt,
kráterszer sötét kelyhek, melyeknek szélei felpördülk. Átmérjük
1—1.5 mm. Elhelyezésük rendszertelen, hol egészen közel vannlak
egymáshoz, és érintkeznek, hol saját átmérjüknél nagyoibb távol-
ságra állnak. A sövények finomak, de csökevényesen fejlettek.

Coenenchyma durván szemesézett.

Astrae&poia decaphylla Reuss 1868.

(XVII. t. 2. á.)

Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonyból, m. eocene; Szentgál,
m. eocene.

Tömör képletek.' A kelyhek mind érintkeznek egpnnással, st
kerek szélük sejtszei-en szögletessé válhatik. Sövényeik vékonyak,
finomak, s számuk 12. Ez jellemz rájuk, ettl kapták _a ne\TÍket is-i

Az 1—^1.5 cm átm.érj Idfejlett kelyhek között több kicsiny kehely
van. Ez is jellemz a fajra.

Astraeopora cf. mostarensis Oppenheim 1901.

(XVII. t. 3. á.)

Budapesí-Kisszabadsághegj', n. eocene; lég. Kolos v ár y
Gábor.

Tömör korall-mészkben egyetlen jól fejlett és jól látható pará-
nyi kehelycsiszolat. Hat fsövény a kö^ontba fut össze. Itt össze-

forr. Minden fsövény közt melléksövények láthatók, összesen 18.

Kehelyátmérö 3X2^4 mm.

Astraeopora dubiosa d‘Achiardi 1875.

(XVII. t. 4., 5. á.)

Bakonybél, m. eocene; Krisgyr, m. eocene; Felsgalla tn.

eocene (uh).

Egyik telepdarab 7 cm vastag és 10—13 cm átmérj. Kehely-
átmér 3 és 3.5 mm. A kelyhek közt a coenenchyma finoman szem-

csés, ami a csiszolaton líkacsosnak mutatkozik. Sövényszám 12

körül. Mivel azonban majdnem minden kehely tökéletesen kalcit-

kristályokkal van tele, vagy üres, pontos sövény-megszámlálás nem
volt lehetséges.
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Asfraeopora minima (fAchiarrli 1867.

(XVI. t. 3. á.)

(Astrae. opora mi mima Oppeyiheim).

Nag^^eszteo'g’ár, m. eocene; Szeiitgál, m. eocene.

Mint a neve is elárulja, a belyhei igen picinyek. Átmérjük
a Vi mm-t alig 'haladja meg. A kelyhek egymással sejtszerííen

érintkeznek. Sövények vékonyak, számuk 12.

Genus Dendracis E. R.
'Legfeltnbb a ooenenchyma rácsos-likacsos szerkezete és a

kelyheknek ers kiemelkedése a felületbl. Törékenyek és érdes
felületnek. Egyéblcént egészen Acroporida szervezetek.

Dendracis sp. imdet.

Felsgalla, m. eoceixe (uh); Bajét, m. eocene (Ih).

Fajra meg nem határozható három töredékdarab.

Dendracis GerviUii Defráncé 1828.

(XVIII. t. 1. á.)

(Dendracis nodosa Reiiss, Dendracis mamillosa
Eeuss)‘

Bajét, ni. eocene (Ih); Pénzeskút, ni. eocene; Felsgalla, m. eo-

cene (uh).

Apró ágdarabocskák. CoenenChyma szemcsés, kelyhek elnyúlt
ellipszis alakúak, csak helyenként ksi’ekdedek. A kehelyszélek a
felület síkjából ersen kiállók, de csak féloldalasán, mert a coenen-
chyma felé es oldaluk a szabad oldallal szemben visszafejldik.

Dendracis Haidingeri Reuss 186i.

(XVIII. t. 2—2a. á.).

Mór, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih);

Pénzeskút, m. eocene; Felsgalla, m-. eocene (uh).

Elég gyakori faj. Az egészen apró ágacskától nagyobb telep-

darabokig számos lelet található. Agabogás telepek, melyeknek
coenenchymája rácsozott és tüskés. Kelyhek (süllyesztettek, vágj'
kiállók, de utóbbi esetben is csak egyik oldalukkal állnak ki a
coenenchymából. Az ágak terminális vége felé azonban teljes egé-
szükben 'kiálló kelyhek is vaninak. Az axiális, vagy terminális
kelyhek az 1—2 mm magasságot is elérhetik! A hat ifsövény mel-
lett még két melléksövény is megfigyelhet, úgyhogy összesen nyol-

cat lehet megszámolni.

Dentracis seriata Reuss 1867.

(XVII. t. 6. á.)

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Két darab 2 cm hosszú és 4, illetve 5 mm vastag. Valamennyi

Den dr acis-faj közül a legjobban kiálló kehelypolipjai vannak,
ameimyiben a ikiállók hosszúsága meghaladja a 2 mm-t is. Az
egész ág emiatt esecsesnek látszik. Ooenenchyma szemcsés és a
szemcsék sorokban rendezettek. De ezek a sorok sem tökéletes sorok.
Kehelyátmér 1.5 mm, vagy kisebb. Kelyhek mélyek. Hat fsövény
van és hat melléksövény. Olykor összesen 16 is.
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Familia Poritidae Dana 1864

Tömör, va^' kéi-gez, vagy ágaibogás telepek, Kelyliek vagy
egymással vagy csökevényes coenenchymával érintkeznek. Az
egész váz függélyes és vízszintes kevederekkel képzett hálózatos
szerkezetbl áll, A kehelyfalak llkacsosak, gyakran csökevényesek.
Ha a coenlenchyma meg van, akkor felülete durva,

Subfamilia Poritinae M. Edwards et Haime.

A telepek lalakja változó, Coenenchyma csak ritkán és csökevé-
nyes állapotban van meg. A sövények jól fejlettek, központi oszlo-
pocska meg\’an.

Genvs Porifes Link.

Tömör, vagy ágas telepek. Kelyhek poligonálisak. Sövények
irregularisan likacsosak és ráesozottak. Columella papillaris. A ten-
gelypapillák singnlarisok, éleikkel a sövéní^^-égzdések csúcsával
állnaik szembe.

• Porites sp. indet.

Felsgalla, m. eocene (uh); Bajót, m. eocene (Ih).

Fajra meg nem határozható négy töredék.

Itt kell kiemelnünk azt a nehézséget, mely a Porites és
Goniopora nemzettségek meghatározásakor felmerül. A P o r i -

t e sek és G o n i o p o rák ugyanis — récensek és fosszilisok egy-
aránt! — olyan beláthatatlanul gazdag variációs skálát nyújtanak
a kutató elé, hogy ezeknek a kiértékelésében és az egyes fajok szét-
különitósében majdnem lehetetlen feladatok elé vagyunk állítva.

A differenciál-diagnosztikai elhatárolás gyakorlatilag mindezideig
komolyan keresztül nem 'sdhetö. Példa erre Bemar d esete,

ki annyira belemerült e formák kutatásába, hogy túlhajtott diagnó-
zisaival több kárt tett, mint hasznot. Biotopok, s elfordulási helyek
szerint annyira változékonyak ezek a fajok, hogj'^ csak két út áll

elttünk: vagy egyéneket, azaz telepeket leírni, vagy megmaradunk
a faj kritériuma mellett, de ez utóbbi esetben számolnunk kell

a nagy variációs szélesség mindenkor zavaró jelenségével.

Porites crustidum Oppenhebn 1901.

(XYIII. t. 3. á.)

ötokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m, eocene (uh).

10 cm körüli átmérj és 3—4 cm magasságú kúp! vagy cipó

alakú telepek. Kelyhek egymással érintkeznek és sejtszeren szög-

letesekké válnak. Coenenchyma nincs. Kehelyátmér 3—4 mm.
A kelyhek kissé süllyesztettek. Sövények száma 14.

Genus Goniopora Quoy & Gaim.

Tömör telepeic. Kelyhek egymással érintkeznek, szögleteselv.

Sövények nem egyöntetek, olykor pontsorokból állnak. Columella
jól fejlett és gjmrs, vagy tömör.
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Goniopora numnivlitica (Reuss) 1864.

(XVIII. t. 4. á.).

(Porites 'nummulitica Reuss, Porites' ramosa
(TAchiardi).

Mór, l. eocene; Toikod, m. eocene (Ih); Baj ót, m. eocene (Ih).

Sövónyszám 16—18. I^vények ersen tüskések és tagoltak. Egy-
mással gyakran összennek Az érintkez kehelyszélek kiemelkedk.
Központi oszlopocska gyíixns, vagy a föszeptiunok beolvadása követ-
keztében tömör.

Goniopora Pellegrinii (d‘Achiardi) 1867.

(XIX. t. 1—Ib. á.).

(Porites Pellegriniii d‘Achiardi, Porites ramosa
Oppenheim, Goniopora Vicensa Bernard).

Bajót, m. eocene (Ih); Pelsgalla, m. eocene (uh).

Kelyhek mégjobban süllyesztettek, mint az elbbi fajnál. Eg>^-

mással sejtszeren érintkeznek. Nagyságuk 2—4 mm. Sövények
száma 20—24. A sövények vastagok és szemcsések, enyhén tüskézet-

tek is. Colnme] la tagolt s a sövények közt az összenövés gyakori eset.

Goniopora ramosa (Catullo) 1856. (Non Kenss!).

(XVIII. t. -5b. á.).

(Goniopora Vicensa prima Bemard, Goniastraea
C o c c h i Mayer—Eymar? Porites ramosns Oppen heim,
Porites nnmmulitica Reussf).

Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).

Kelyhek nem süllyesztettek és nem éles határúnk. Bár érint-

keznek, nem válnak szegletesekké és helyenként szemcsés coenen-
chyma-nyomok is észlelhetk. Sövények rövidek, számuk 14. Oolu-
mella tagolt. Némelyik kehelyben 16 sövényt is olvashatni. Példá-
nyaink hengerded ágdarabck, átmérjük 1 cm.

Goniopora rudis (Reuss) 1869-

(XVI. t 1, 2—2a. á.).

(Litharaea rudis Reuss, Goniopora Vicenza
s e X t a Bemard).

Pelsgalla, m. eocene (uh), lég. Streda Rezs.
Négy teleptöredék. Kelyhek mélyek, széleik élesek és kiemelke-

dk. Csökevényes coenenchyma szemcsékkel. Kelyhek mélysége
1—1.5 mm. Átmérjük 3 és 4.5 mm közt ingadozik. Sövények tüské-

sek és fogaososak, számuk 16—18. Valamennyi kérgez darab és

liárom teleppéldánytól származik.

SUBCLASSIS ALCYONARIA M. EDWARDS.

Inkább telepképzök, ritkán magányosak. Sövényrendszerük a
8-as szám szerint fejldik ki. Mészvázuk a sclerobasís, mész-
testecskéik a sclerodermitesek.

Familia Gorgonidae M. Edwards ef Haime.

Helyhezrögzítettek. Elágazónk, legyez-, vagy bokoralakúak.
Szárú vagy meszes tengelyvázuk van (sclerobasis), vagy a ten-

gelyt alternatív szárú és meszes szelvények építik fel.
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Subfamilia Isidinae M. Edwards et Haime-
Tengely tagolt, amennyiben váltakozóan szárú- és mésztagokból

épül fel.

Genus Isis.

E nemzetség'ben a tengely cylindi'ikus mész-szelvények ós

szarúizületek közbeiktatásával alakul ki- Már a Krétában fellép és

áthúzódik a barmadkorba.

Isis brevis d’Achiardi 1868.

(XIX. t. 2. á.)

Nagykovácsi, m- eocene; Budapest—Kisszabadsághegy, u. eocene.
Egyik meszes tengelydarab 5 mm hosszú, 2 mm széles. Felülete

finom, de vastag bordázattal- Keresztmetszete 16 (2X8) sugaras szer-

kezettel. Két másik ágdarab 7—

1

mm hosszxi és 1.5 mm vastag.
Ugyancsak vastag bordákkal (16). Két további darab 5—5 mm hosz-
szú, bordáik rendkívül élesek és határozottak. A bordák száma 10,

mert kett közülük hosszában osztódott. E kett közül azonban az
egyik több bordaszámmal, amennyiben ez 16. Van egy 22 bordás
töredékünk is.

Fám,.: Pennatulidae M. E. & H.

Hosszú nyéllel a homokba fúródott bázissal; telepesek. Szárú,
vagy mész sclerobasis-vázzal. Polipok dimorphok.

Graphularia sp.

Bakonybél, m. eocene. Gyjt ismeretlen-
Egyetlen kis vázkorongot vizsgáltam, melynek képét a VIII.

táblán a 9. ábrán adom, minden különösebb leírás helyett, mivel
sem összehasonlító anyagom, sem kell irodalmam nem volt hozzá,
hogy fajra is meghatározhassam- Tekintve azonban, hogj’' nem azo-

nos a Graphularia desertorum Zitt. közismert eocénkorú
Graphuláriával, nem lehetetlen, hogy hazai endemizmus, azaz
új faj. A korong átmérje 9X7 mm, vastagsága 4 mm; pasztilla-

alakú s a váz tengelyküllinek száma 62, ugyanennyi a küls bordák
száma is. A lelet töredék, részben leerodálva.

Família Helioporidae Moseley-

Tömör telepek, nagyon ritkán elágazónk. A váz áll csatornás
coenenchymából, melyben, mint a polipok helye: számos hengerded
tubus marad vissza a kövületekben is. A kelyhek tehát csalakúak,
melyek a finomabb csövecskékbl összeállóit coenenchymával függe-
nek össze. A fcsövek neve: autoporus, a közti csövecskék neve:
siphonoporus. Számos vízszintes diaphragmával vannak át-

járva. Az autoporusok álsövényekkel (p s eu d o s e p t a e). melyek
száma nem egyezik meg az él puha test tapogatóinak számával-
A fcsövek rigy jönnek létre, hogy több coenenchymális siphonoporus
egyesül egymással- Szaporodás bimbózás által.

Genus Heliopora Blainville.

Tömör, vagy ágas telepek. Az au toporu sokb an 12—25

csökevényes álsövény. A coenenchyma keskeny s i p h o n o p o r u-
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sóiktól átjárt. A siphonoporusokbam. a haránt hevederkék (t a b li-

láé) számosabbak, mint a naary antoporusok csövében. A Krétától
kezdve máig élnek.

Heliopora sp. indet.

Ótokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih): Mogjmrós, »»•

eocene (Ih); Felsögalla, w. eocene (uh).

Fajra meg nem határozható, rossz megtartásií darabok.

Heliopora Bellardii Haime 1852.

(XVIII. t. 6-.6b. á. & XIX. t. 3. á.)

Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene
(Ih); FelsgaUa, m. eocene (uh).

Nagy telepdarabok. Az antoporusok elég ritkán vannak a

srn szemcsés coenenchymában. Ezeknek az autoporusoknak szélei

a felszín síkjából kissé kiemelkednek. Ezt a kiemelkedést tulajdon-
képpen a megszámlálható 16 álsövény-végzödések koszorúja képezi,
mely mintegy dekoratíve alkotja az autoporus szélét, azt mégjobban
kiemelve a környezetbl. E faj telepei vastag, kövér ágakat haj-
tanak, melyek ujjszeren állnak ki a törzsbl, természetesen rövi-

debbek és olykor elhajlók- E vastag ágak törési felületén jól látható
a helioporida váz-szerkezet, a coenenchyma finom siphonoporusai,
a kis fabulák, melyek apró kamrácskákra osztják ezeket a csöveket.
Látható azonban e csöveknek sugaras elrendezdése is. Ez a sugaras
elrendezdés egy meglehetsen terjedelmes központi térbl indul
ki. E vázolt bélyegek alapján ez az egyetlen helioporida fajunk
könnyen felismerhet.

CLASSIS HYDEOZOA HUXLEY.

Helyhez kötött, vagy szabadonúszó polipok, vagy törzsek.
Nyelcs (oesophagialis tubus) 'hiányziik. A gastro v ás-
óul ári s üreg igen egyszer, gugarasan nem tagolt. A telepesek
esetében a polipok mészkvázat termelnek. Telepeili^ lebenyes, piipos,

vagy ágabogás. A vázat a külbr különleges sejtjei termelik ki.

A vázon szabáytalan elhelyezésben megtaláljuk a polipok helyét:
a pórusokat. A váztömeg hurka alatt a polipok csrendszer

^ által függenek össze.

ST'BCLASSIS HYDEOMEDUSAE VOGT.

Helyhez kötött formáik ágabogás telepeket alkotnak. Polipjaik
vagy tápláló ( n u t r i t i v) és szaporító (r e p r o d u k t i v) egyé-
nekre különülnek szét.

Ordo llydrocorallinae Moseley.

A poliiK>k ibasalis sejtjei fogacsos mészvázat választanak el.

Ebben a vázban a függélyes csöveknek (tbe s) két sorozata alakul
ki, melyekbe a dimoprph polipok (n u t r i t í v és r e p r o d u c t i v
egyének) visszahúzódnak.
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Família Milleporidae M. Edivards.

Küls felületük szemcsézett, pontozott. A szélesebb csövek,
melyeket g' a s t r o p o r u s o knak nefvezünk, váltakoznak a számos
kisebb csÖA^ek, az ú. n. dactyloporusok felszíni nyílásával.
A gastr oporusok Imnenie nagyjában véve köralaikú, szabály-
talan kerülettel; a dactylopornsok Inmene ellenben szabály-
talan. Maga a vázszerkezet meszes fonalkák anasztomozisa révén
elállott bálózatos-szivacsos felépítés, számos csatomáeskával át-
és átjárva. A gastropomsok a nutritiv polipok visszábúzódó
belyei, a dactylopornsok pedig a reproduktív polipok
lielyei. Csöveik egymássaíl a féregalakii (v e r m i f o rm i s) csator-
nácskák által függenek össze. A csövekben haránt bevederkék
(tabui a e) vannak, de sövények teljesen biányoznak.

Az eoeénben lépnek fel elször.

Millepora sp. indet.

Bajót, w. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih): Felsgalla, m.
eocéné (nh).

Fajra meg nem batározbató töredékek.

Millepora. dalmatina Oppenheim. 1901.

(XIX. t. 4—4a. á.) & (XX. t. la—Ib. á.).

(Millepora cylindrica Renss 1870 ex Hungária!)

Tokod, m. eoce^ie (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, m-
eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (nh); Nagyganna, m. eocene.

Elég gyakori, 32 telep maradványát vizsgáltam meg. A bükki
eocénbl is elkerült Noszvaj melll.

Az Oppenbeim által leírt Millepora dalmatina és
a Re üss által bazáukból leírt Millepora cylindrica
azonos. Az összetévesztést az okozta, bogy e faj változékonyságára
kezdetben nem voltak tekintettel. Nevezetesen a gastropomsok széle

olykor egészen csecsszeren kiemelkedik a felületbl, máskor meg
ez a kidudorodás elmarad. Ezen az alapon különítették el e „két
faj t“ egymástól, viszont beigazolódott, bogy a gaJ^roporusok
kidudorodása és ki-nem-dudorodása csak populativ variációs jelen-

ség és fajelválasztó fontossága nincs. Tekintve azt, bogy ez a két
jelenség még átmeneti kialakulásokkal is összefügg, a két faj azo-
nosítása helyes.

Az egészen vékony-ágtöredékektl találunk egészen vastag ága-
kat is, melyeknek hosszúsága a 10 cm^t is eléri és átmérje 1 cm-en
belül ingadozik.

Millepora nodosa Esper?

(XIX. t. 5. á.).

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat— Noszky.
Egy telepbázis töredék. Gastroporasai nagyok és mélyek,

miáltal az elbbi fajtól már könnyen megkülönböztethet. A gastro-

porusok átmérje a 2 mm-t is meghaladja. A coenencbyma a gastxo.

pomsok között durván szivacsos, szemcsés és rácsos is.
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MiHepora depaiiperata Ren'^s 1M4.

(XIX. t. 6—6c. á.).

Ba.)ót, m- eocene (Ih); Toikod, m. eocene (Ih); Felsögalla, m.
eocene (uh).

Elbbiektl eltér abban, hogy a váz vékony, törékeny, iemez-
alaikó, s ha vastagabb ágakat bocsát is, ezek éles szél, lapszeren
lemeze kialakulásnak. E lemezszer ágak vastagsága az 1.5 mm-tl
5 mm-ig váltak

o

2tha tik. Jellemz még rá, hogy a gastroporusok igren

pioinyek. Átmérjk még a fél mm-t sem haladja meg, A coenos-

teum finoman szemcsés. A lemezes telepkiialakuláson kívül termé-
szetesen elfordulnak ihengerded ágkialaknlások is, különféle egye-
netlenségekkel a felületen. Az egyes lemezalakii részeket viszont

finom, vékony henigerdied ág-anasztomozisok köthetik össze, úgyhogy
a nagyjában véve saláta -levél alakú telepekben akadnalí részek,

melyek tömörebb alkatot vesznek fel. Bajét és Tokod körül igen
gyakori ez a faj és sok apró, piciny töiuneléke kerül ki a rétegek-

ül. Színük általában véve sötótes, barnás, ami arra utal, bogy élet-

ben élénk piros színük lehetett.

MiUepora Reussi Kühn 1928.

(Miilep óra verrneosa Reuss 1S68.)

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
5.5 om hosszú és 2.5 cm széles, valamint 1 cm vastag ágdarab,

melyen a gastropomsoik 1 mm átmérjek, A coenenchyma szemj

csés-likacsos. A gastroporusok belsejében finom bordázatszer
kialakulást lehet, észlelni, miért is ezt a fajt valóban el lehet különí-

teni a többi Mi 1 1 e p o r á t ól.

Genus Axopora.

Gastroporusbau központi kiemelkedés.

Axopora ramea d‘Achiardi 1867.

(XX. t. 2. á.).

Gánt, L eocene; Bajót, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).

Több apró töredékbl ismerjük csak. A gastroporusok elhelyez-
kedne a coenosteumban elég sr. A legtöbb gastroporus központ-
jából egy a központi oszlopooskáilioz hasonló, de azzal genetUiailag
nem identikus kiemelkedés n ki. Innét kapta a nemzetség nevét is-

Ezt a kiemelkedést nem mindenilí, gastroporusbau találjuk meg,
s d‘A c h i a r d i talán txilzott, mikor ezt a jelenséget áltaánosnak
vfdte. A meghatározásnál tehát alaposan meg kell vizsgálnunk
a gastropomsokat s az oszlopocskát. Az esetleges szeíntnyezö berako-
dásoktól meg kell tudnunk különböztetni. A gastroporusok szélei

különben felperdülk, s a finom, szemcsés-rácsos szerkezet ooenos-
tenmból ezáltal a felület síkjából kiemelkednek.

Tört darabjaink eg>^ eredetileg ágat körülnöv hengerded kér-
gez telepdaraliök, amire a fajnév is utal.
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IV. Új formák leírása magyar nyelven.

Calamop Jiyllia Blainville.

Bokros, vagy nyalábos telepek. A polipok igen hosszúak, irón-
alakúak, cylindrikn&ak. A küls fal bordázott epitheca nélkül.
Központi oszlopocska hiányzik.

Calamophyllia ciirvicostata n. sp.

(XX. t. a-^b. A).

Ótokod, m. eocene (Ih); lég. Harmat— Noszky. A Nemz.
Múzeum túl. (1. sz. Ha. 407.). Pusztavám, I. eocene: lég. Szts.
1948. Okt. c. akna.

Négy kisebb darab. Magasság 18, 16, 14 és 11 mm; kehely-
átmérk: 5X6, 4X6, 6X7, és 3X4 mm. Az új fajra jellemz a khls
bordák hullámos, görbült lefutása, s a helyenként kialakuló anasz-
tomozisok. A bordák elég élesek, jól fejlettek és egymással egyen-
lek. Ha elvékonyodnak, vagy elfínomodnak, ott is mind ezen
a módosuláson mennek keresztül, tehát nem váltakozva. Lefutásuk-
ban sokhelyen megsznnek és szomszédjaik között elvékonyódnak.
Egymásközti távolságuk is megkisebbedhetik és e helyeken össze-

srsödve igen finomakká és vékonyakká válnak. Nem egy helyen
lefutásuk való.ságosan örvényl. Ép így vannak azonban helyek,
ahol egészen meg^^astagadnak és durA^-ák lesznek. A bordák száma
34, megfelel a sövények számának. Van példány 48 bordaszámmal
is, de a teljesen elkalcitosodott kehelyben a sÖA^ények számát itt

nem tudtam megolvasni. Csiszolat sem mutat semmit.
A pusztavámi két példány méretei: magasság 30 és 17 mm;

kehelyátmérk: 6X9 és 7X5 (oszlásban), ül. 9X8 mm. Sövények
száma 54, szivacsos áloszlopocska nyomaival, valamint haránt

-

lemezecskók nyomaival is.

fíhahdoph yllia hudense n. sp.

(XX. t. c. á.).

Budapest-Zugliget, u. eocene; lég. L ó c z y 1877. A Magy. Nemz.
Múzeum túl. (1. sz. La. 19). Budapest, Endrdy u. 61., u. eocene; lég.

Harmat—Noszky Magy. Nemz. Múz. túl. (Y. 673).

Nem izolált példányok, hanem 3 telep. Az els telep leírása

a következ: magasság 60 mm, szélesség 64 mm, vastagság 25 nuo-

A magasság nem eredeti, mert a törésfelületet lecsiszoltam. A f-
különbség a többi Ehabdophylliával szemben az, hogy
csak kevés kehely átmér köralakú, a többi elnyúlt, elliptikus.

Némelyik olykor piskóta alakot is ölt. Az egyes kelyhek elég távol

állanak egymástól, s ezek a distapciaméretek a következk: 7, 8, 9

mm. A kelyhek átméri: 13X5, 9X4, 15X5, 12X6, 9X7, 8X7, 13X5,

10X6, 9X6 stb ...A na^obb kelyíftk sövényeinek száma 100 körül

van, a ikisebbeké 68. Elifejezett kqzponti oszlopocska (columella)
nincs, csak a sövények központi összenövésébl valamiféle álcolu-

melláris képzdmény figyelhet meg. A kelyhek szélén néhány
harántkamrácska nyomokban látható. A polipok külbordái szemcsé-

sek és a bordák egyformák s a küls felületen harántredk szintén

megfigyelhetk. Az endrdyúti példányokon 36—78 sövén^^ tudtam
megszámlálni. Ezeknek megtartása rossz és egyéb eltérést nem
mutat az elbbiektl.
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Cycloseris minuta hungarica n. ssp.

(XX. t. d. á.)

Nagykovácsi, m. eocene; lég. Hantken. Az egyetemi Földtani
Intézet tulajdona. Hantken Miksa ajándéka-

A már ismert típustól abban tér el, hogy alakja elször is nem
domború korong, hamem ogéiszeai lapos korong. Teljes átmér-
jük 1 cm. Oldaluk nem domború, mint a típuséi, a bordák és a sövé-
nyek nem érintkeznek egymással begyben, hanem az oldal teljesen
síma lapfelület és horizontális irányban finoman hullámos vonal
által kettéosztott. A sövények száma jóval nagyobb, mint a típus
sövényszáma, nevezetesen 72. Hat sövénybár összeolvadt. Ez az
összeolvadás rendszertelen és nem ciklusos. Külön jellemz rá, hog>'
Nummulina nem társul vele. Központi lyuka oly nagy, hogj'
e lyuk kerülete meghaladja egy Nummulina kerületét. A lyuk
bels széle a sövényeknek megfelelen hullámos-fodros. Alsó és fels
felület között lényeges különbség nincs, t h e c a-nak nyomát sem
észleltem. Szín: szürke.

f Turbinoseris Noszkyi n. sp.

(XX. t. e. á-)

Nagyesztergár, m. eocene; lég- id. Noszky Jen. A Sr-
hegy alatti medencenyeregben. 1934. A Magy. Nemz. Múz. tulaj-

dona- (1. sz- W. 549.)

Egy darab. Generikus hovátartozósága kétes még elttem. Töre-
kéd. Cylindrikus polip. Külbordázat rosszul látható, mert kzetanyag
veszi körül. Annál jobban van feltárva a kehely, mely csiszolatban
érdekes szerkezetet mutat. A kehelyátmér nem köralakú, hanem
tompa hatszöglet. Átmérje 25X22 mm- Jellemz rá a 8 fsövény.
Ezek közül a hosszabbik kehelyátmérö irányában terminálisán van
3—3 és a rövidebb átmér irányában átellenesen 2

—

2- E fsövények
rendkívül finomak, vékonyailí és a többi mellettük még finomabb.
Számuk felül van a százon. Pontosan azonban meg nem számolha-
tók, mert ezt az ers kalcitosodás megakadályozza. Transversalis
heivederkók nyoma látható, a központi oszlopocslka azoniban telje-

sen hiányzik.

? Turbinoseris Vadászi n. sp.

(XXI- t. a. á.)

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat—^Noszky- DNy-i
Csákánygödörben. A Magy- Nemz. Múz. túl. (1. sz. Ja. 807—1937-

XI. 24.)

Generikus hovátartozósága szintén kétes. Két darab került el.
Minden második külborda ersebb a szomszédjánál és ersen szem-
csés. Magassága 15 mm, kehelyátmérje 10X15 mm- A csiszolat
sr, igen finom sövényeket mutat, melyek a központ felé örvény-
lén meghajolva finom hajszer lefutást mutatnak. Az elbbi faj-

jal szemben jellemz az, hogy kiváló fsövények nem láthatók, csu-
pán egyetlen sövény fejldött ki abnormisan a többi méretéhez
képest. A sövények felülete szemcsés, számuk 150 körül van. Haránt
hevedereoskék szintén megvannak. Columella és tengelypapillák
hiányoznak.

A másik daraib hossza 20 mm, kehelyátmérje 16X22 mm.

4 *
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Fomilia Evpsamiidae E- H.

Magányosak, vagy oldalbimbózás által létrejött telepes korallok.
Ritkán tömörek- Sövények száma sok, bels végükkel gyakran ösz-

szeolvadók. Vázuk rendszertelen trabecularis szerkezet.

Genius nóvum Archicoenopsammia.

Oldal- és basalis bimbózással egy központi törzsbl kiinduló
és felépül telep. Polipok hosszúak, a sövények száma nem nagy, a
váz szerkezete szivacsos. A polipok küls felülete és a polipok közti
felület egyenlen szemcsézett, nem elkülönült.

Archicoenopsammia hungarica n. sp-

(XXI- t. b. á.)

Felsögalla, m. eocene ( uh); lég- Streda Rezs, (Coll. S t r e d a
14.100). Felsögalla, m. eocene (uh); ismeretlen gyjt, mosó-gödrök-
bl, Magy. Nemz. Múz. túl- leltári szám nélkül.

Az els telep 30X23 mm lapos bázison nyugszik. Coenosteum
szemcsés-likacsos, trabekuláris. A kelyhek hosszú tubusok, ágyúcs-
szerek. Egymástól szétállók. Bázisuk az 1 cm-t meghaladó szé-

lességben. A keheljmyílás felé szkülök, 3—4 mm átmérvel. A
kehelytubusok a bazalis központtól sugárirányban szétállók, a telep

szélén majdnem vízszintes irányúak, a középen lévk viszont a
zenith felé nyúlnak. Több tubus a bázisával összeolvad, valamennyi
kehelynyílás azonban egjonástól divergál. Fal vastag és likacsos.

Ezen az els telepen a tubusok száma (polipok száma) 95. A kehely-

nyílás igen mély, tölcsérszeren elvesz s a sövények száma csak

a nagyobb mélységekben olvasható meg pontosan. Számuk 28- A po-

liptubusotk hossza 15—^28 mm, s mennél jobban a telep széle felé

esnek, annál hosszabbak. A bimbók olykor 90 fok szögben erednek
az anyatubuson, de késbb ez a szög elhegyesedik. A sövények véko-
nyak, lemezszerek, csak a falhoz tapadó részük vastagodik meg
kissé. 12 sövény eléri a központot. Columella és tengelypapillák

1 ) iányóznak. Sövényközi t r a v e r s e k feltalálh atók.

A másik telep silányabb az elsnél. Kehelytubusok kev^é Id-

állóak. A szélen lévk legnagyobb hossza 15—16 mm. Némely^
kehelyben a sövények száma több mint 28- A telepbázis átmérje
20X15. Ez a bázis decentrikus, nem a telep közepén fekszik. A telep

nagyobb része e súlyponton kívül van, s egyetlen vezér-kehely 40

mm hossziiságú félxenövésre épült (fokozatos bimbózásos gyarapu-
lattal)- Számos, apró 1—2 mm átmérj, fiatal kehely is bizonyítja,

hogy a telep eredetileg ersen bimhózó állapotában pusztult el.

Éhez az endemikus A r c h i c o e n o p s amm i a fajunkhoz ha-

sonlót említenek M. E d w a r d s és H a i m e Angliából 1850-bl. s

ezt S t e r e o p s a m m i la h xi m i 1 i s n e k nevezték el . Abban külön-

bözik a mi alakunktól, hogy jóval kisebb méret, s kehelytubnsai-

nak hossza még viszonylagosan is jóval rövidebb.

Fam iüa Flobelliae.

Kúp-, vagy ékalakú magányos polipok. Külhéj (epitheca)
igen jól fejlett. A Kréta óta ismeretesek-
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Genus Flabellum Lesson.

Kúp-, vagy ékalakú, nyomott magányos polipok. Sövényeik oly-

kor srn, máskor ritkán vannak kifejldve- Rendszerint a központi
végzdésük tompa és megvastagodott. A külhéj igen gyakran kisebb-

nagyobb tüsiketkéipleteket növeszt övszeren a polip alján, ill. olda-
lain. A Flabellum nemzetiség a harmadkortól fogva ismeretes.

Flabellum rotundum n. sp.

(XXI. t. c. á.)

Mogyorós, rn- eocene (Ih); lég. Hantken Miksa. A Magy.
Nemz. Múz. túl. leltári szám nélkül.

Hengerded, kevéssé lapított. Magassága 23 mm, kehelyátmérje
21X19 mm. Bázis felé lassan szkül s a bázis hegyben végzdik-
A külbordák közül minden negyedik jobban fejlett. A bordák le-

futása nem egészen egyenesvonalú, hanem helyenként elhajló.

Felületük szemcsés. A bázis eltti vdudor nem teljes. Sövények
száma 34; ezek közül csak 10 éri el a központot. A sövények végei
a központ eltt megvastagodnak, jellemzen a Flabellumokra.
A sövények felülete különben síma, ami viszont ritkább jelenség a
Flabellum ok körében. Üj fajunkat jellemzi hengerded alakja,
kevés sövénye A kehely hosszabb átmérje irányáMn fekv két
terminális fsövény rövid és egyenes, a rövidebb átmér irányában
l'ekvk a leghosszabbak és szintén egyenes lefutásúak. A többbi
sövény a központ és a kehely széle között enyhén meghajtó.

Flabellum Sztsi n. sp.

(XXI. t- d. á.)

Bajót, m. eocene (Ih); lég. Szts Endre. A Magy. Nemz- Múz-
túl. Beleltározatlan pld.

Szürke, mélyebb szinti agyagban beágyazott és kettétört polip-

Magassága 29 mm. A test szélessége a nagyobb, fels periferikus
dudorabroncs mentén 16 mm. Bázis hirtelen keskenyedik el s kis,

nyélszer függelékben végzdik- E kis nyélhegy felett egy alsó és

e felett egy fels vdudor-abroncs van. A kehelyszél kihajló, a
rövidebb kehelyátmér 1—1.5 cm. A sövények száma 12 lehet, a rossz
megtartás miatt pontosan nem állapítható meg. A sövények rövi-
dek, mert a lapultság elég tekintélyes és felületük legfelül haránt-
bordázott

Flabellum Szápárense n. sp-

(XXI. t. e.—^f. á.)

Szápár, l. eocene; lég. H a n t k e n Miksa. 1868. a Magyar Áll-

Földtani Int. tnl. (1. sz. 2.)

Egy példány és még egy kis töredék. Hasonlít a Flabellum
Bellardi i-hoz, de attól közelebbi megtekintésre lényegesen kü-
lönbözik- Magassága 14 mm, szélessége 24 mm és vastagsága 11 mm.
A küls bordák nem egyformák. Minden negyedik ersebben fejlett.

Tulajdonképpen csak ez fejldik ki valódi bordává, mert a többi
lapos sávvá csökevényesedik. E sávok szélessége 1—1.5 mm. Minde-
nik oldalon 10 fborda fut le egészen a csúcsig- A polip két széle
oldalt eléggé élesen lebenyes és annak következtében a kehely-
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keresztmetszet is he^es-ellipszis alakú. A kehely átmérje így
22X12 mm. Sövények száma kevés és a sövények vékonyak, a
középpont felé nem vastagodók! Inkább elvékonyodnak, ellentétben
az általános Flabellum jelleggel- A sövények száma ^2. A köze-
pet csak 12 fsövény éri el. A sövények felülete síma. A polip kül-
sején 3 harántöv fut végig.

Familia Turbinolidae E. H-

Magányosok, számos sövénnyel, sövényközi locuiusokkal. Kül-
héj (theca) teljes, columella, tengelypapillák meg vannak, de hiá-
nyozhatnak is.

Genus Trochocyathus E. H-

Hengerded kúpalakú, kissé görbült polipok, kehelyátmér
többé-kevésbbé köraiakú, sövények ersek és merevek, a központi
oszlopocska papillosus vagy trabecularis s a sövények végével, vagy
a koronalemezkékkel (pali) össze is olvadhat. Liásztól jelenkorig.

Trochocyathus Stredai n. sp-

(XXI. t. g—h. á.)

Bajót, m. eocene (Ih); lég. S t r e d a, korallárokból. Coll- S t r e d a
No. 904.

Széles tölcséralakú kicsiny polip. Egyetlen példány. Kehely szé-

les, kerülete majdnem kör. A hosszabb átmér nagyobb, mint a
polip magiassága. Kehelyátmér 3X2.5 mm. Magassága 2 mm. A kül-
bordák ersen fejlettek, egyenlk és a csecsesen hirtelen elkeske-
nyed bázison futnak végig- A sövények élei a kehelyszélen kiemel-
kedk. Sövények száma 44, ezek közül minden második egészen
kicsiny. A nagyobb sövények száma 24. Ez a szám megegyezik a
külbordák számával. E sövények közül 3 pár a központ eltt, két
hármas pár pedig ugyancsak a központ eltt még gastralis éleivel

összeolvad. A központi oszlopocska és a tengelypapillák csökevényes
állapotban vannak.

Genus Trochosmilia, E. H-

Tölcséralakú polipok, kissé görbült bázissal, számos sövénnyel,
melyek elérik a központot, E p i t h e c a nincs, columella és tengely-
papillák szintén hiányzanak. Külbordák azemcséaettek. A Krétáról
a harmadkorig.

Trochosmilia í-cmgulata n. sp.

(XXL t- i. & XXII- t. a. á.)

Bakonybél; m. eocene; a Magy. Nemz. Múz. túl. (1- sz. S- 847).

Bajót, m. eocene (Ih); az Áll Földi Int- tulajdonában.
Négy példányban. Magassága 1.5 cm, szélessége 1 cm, a kehely-

széleknél. Jellemz sajátossága négy, körben futó gyíírduzzanat.
A bázis kissé elhajlik, mint a T r o c h os m i 1 i á knál általábm,
de nem végzdik hegyben, hanem tompán. A külbordák közül min-
den második borda ersebben fejlett a szomszédjánál, s valamennyi
borda szemcsés- Sajnos, a kehely annyira elkalcitosodott, hogy a
sövények száma és lefutása nem volt megállapítható egyik példány-
nál sem, s ezen a csiszolat sem segített. Meg kell elégednünk azzal.
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hogy — a nevének megfelelen — a négy küls gyrzötben lássuk

legjellemzbb faji bélyegét-

A Trocbosmilia 4-cingulata új fajunkhoz igen hason-

lít la D u n c a n által az indiai eocénbl leírt Trocbosmilia
Oldh ami, melynek rendszerint szintén 4 cingulusa van, de el-
fordul 1—2 eigulussal is. Ez esetben ezek az vek csak a bázis kör-

nyékén vannak kifejldve és a fels részt nem veszik körül. Ilyen

variánst én nem találtam. További különbség még a két faj között,

hogy a mi fajunk esetében a négy cingulus nem olyan ers ki-

fejldés, mint azt a Duncan leírásából és ábráiból az indiai pél-

dányokon láthatjuk. Szó lehet azonban arról, hogy több hazai anyag
elkerülése esetén és egy újra megejtend vizsgálat során ki fog

derülni, hogy a mi fajunk az Oldhami-nak csak hazai alfaja és

Így Trocbosmilia Oldhami 4-cingulata lesz a neve, az

mdiaiknak pedig Trochosmilia Oldhami Oldhami
O u n c a n.

Genus Stephanosmilia.

Központi oszlopocska szivacsos, vagy osökevényes. Küls theca-
lis maradványok haránt övei teljesek, vagy részlegesek.

Stephanosmilia Vadászi n. sp.

<XXII- t. b—g. á.)

Gánt, Fornai rét, Gi'ánási hegy, új feltárás, l. eocene; lég. d r.

Szöts Endre. 1941—1945. Magy. Nemz. Múz- túl. Lelt- sz. nélkül.

Több kis példány töredéke. Kimosott, jó megtartású anyag,
minden idegen be- és rárakódástól mentes. Polipok magassága 1 cm.
A külbordák nem egyformán fejlettek. Minden 3-ik, illetve negyedik
ersebb. Szemcsések. Minden negyedik külborda a legfejlettebb, de
eléig ers az is, mely a két legfejlettebb között fut le; e közti-borda
két szomszédja azonban alig fejlett és a kehely szélén fejldött
csak ki. Haránt thecalis gyrv elég jól fejlett- A sövények széle

és felülete fogacsolt. Központi oszlopocska szivacsos, a tengely-
papillák láthatók- A sövények felületén a szemcsék gyéren vannak
és többé-kevésbbé sorokban rendezettek. Tizenkét fsövény eléri a
columellát és annak szivacsos szerkezetébe olvad bele. A sövények
összszáma 36, 40, 46 között ingadozik. Transversalis kamrácskák
nincsenek. A sövényközi üregek teljesek. Olykor a columella any-
nyira kiszélesedik, hogy a másodrend sövények is elérik és ez
esetben a columella és e másodrend sövények között négyszög-
alakú, zárt sövényközi terek keletkeznek. A sövények felülete fia-

tal korban ersebben szemcsés, majdnem tüskézett- A fsövények
a kehely szélén tarajszeren ersen kiállanak. A bázis görbült és
csöves-hengerded felületével életében nyilván valami vékony ágkép-
leten volt megtapadva.

Stephanosmilia dendricola n. sp.

(XXII. t. h-^k. á.).

Csákvár—Hosszúharasztos, l. eocene; lég. Dr. Szts Eridre
1941..— Gánt, Pomai rét. Gránási hegy, l.eoceyie; lég. Szts
Endre di-. 1941. Magy, Nemz. Múz. tulajdona. Lelt sz. nélkül.
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Több töredék. A legnagyobb magasság 11 mm. A többi kisebb.
Megtartás jó. kimosott, minden idegen rárakódástól mentes. Ellen-
tétben az elbbi fajjal a kiilbordák nem szemcsések, hanem szokat-
lannl sírnák. Élesek és tetemesen kiemelkedk! Minden má^dik
borda csak a kehely szélén van kifejldve. A bordák közti rósz sima.
Némelyik példányon azonban ezek a másodrend bordák lefutnak
a báziscsúosig is. A iküls thecalis gyrk ritkák és csenevészek.
Jellemz sajátossága még a? elbbi fajjal szemben, hogy a sövé-
nyek között jól fejlett synapticulumok osztják sövényközi kamrács-
kákra a sövényközi teret. A sövények felülete felül és a bels
viscerális él mentén szemcsés, vagy vonalkázott. Központi oszlo-
pocska jól fejlett, likacsos, trabekuláris és a fsövényekkel össz(‘-

olvadt. A sövények száma 56. Bázis valamennyi példány esetében
ép úgy hengerdeden csöves, mint az elbbi fajnál. Ez a faj is éle-

tében együtt élve a másikkal, vékony ágszer képieteken volt meg-
tapadva, ezért neveztem el d e ni d r i c o 1 a-nak. Ez a csövesen gör-
bült .bázisfelület 5.5 és 6 mm hosszú és 2.5, ill. 4 mm széles.

A kehelyátmér 7X6 és 8X6 mm. Magasság 6 mm; szélesség
nem volt megállapítható, lévén a polipok töredékek.

Astraeopora fornai n. sp.

(XX. t. f-g. á.).

Fornai puszta, /. eocene, coll. B ö c k h 1869.

Parányi kis telep, mely bimbó, vagy gombaalakií. Átmérje
mindössze 2—2.5 cm és magassága ennél is kisebb. Kis, vékony
nyélen ül. A telepen összesen 46 kehely látható, mely nem viseli

magán a juvenilis ibélyegeket, éppen ezért töi'pe fajnak vélem. A jól

fejlett kelyhek átmérje 2.5 mm, egjTnással érintkeznek, az érint-

kezési fal jó vastag és a sövények száma 6. Ezek egyszeramind a
fsövények is, a melléksövények csak kezdemény alakjában sejthe-

tk és számuk három, csak az egyik oldalon kifejlettek. Érclekes

sajátossága e fajnak, hogy egy 7-ik fsövény egész vékonyan és

süllyesztett helyzetben is kifejldik a medianns vonalban. De csak
egyik oldalon. A neki megfelel sövény csak mint melléksövény
nyomokban van meg. A kehely nem süllyesztett, elég sekély.

A coenenchyma csak itt-ott található fel nyomokban és ersen el

van caleitosodva.

Siibfamilia Madreporincie Dana emend. Ridlep.

A bimbózás az ágakon körben egy axialis polip alatt törtéiiik.

A végs kehely (az axialis, vagy apicalis polip) Irányítja
tulajdonképpen a továbbnövést. A kétoldali részaráuyosság
(b i 1 a t er a 1 i a) kifejezettebb a két fsövény jól fejlettsége, azaz
kevésbbé csökkentértéksége miatt, ezért ezeket a sövényeket
d i r e c t i V -septumoknak nevezzük.

Genus Acropora Okén.

Columella hiányzik.

Genus Siylacropora Kühn.

Co’umella van. a sövények egyenltlen kifej ldósek, kehely
kissé deoentrikus.
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Stylacropora hinigarica n. sp.

(XXII. t. i. á.).

Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat—Noszky. Mag>mr
Xeinz. Múzeum tulajdona.

Három 'kis töredék. Egyik legyalult ágdarab, mely valószínen
rokonságot mutat az Acropora h e r ze g o w i n e ii s i s fajhoz,

de még a K ü b n által leírt Stylacropora e o c a e n i c a faj-

hoz is. Ez utóbbi ágas telepképzö korall, kelyhek kicsinyek és gyé-
ren vannak, sövények rövidek, columella van, harántsegmentumok
nincsenek. A sövények kifejldése egyoldalú, a kétoldali rész-

arányosságnak megfelelen a két fsövény irányában fejldött ki.

A mi új fajunk abban különbözik az elbbitl, hogy a kétoldali
részarányosság a két fsövény szerint a^alíul ki, csaknem, az
eocaenica fajban található egyoldalú sövény kifejldés ala^)-

ján. Ooenenchyma srn szemcsés és a kelyhek átmérje 1 mm-nél
kisebb. A két direktiv sövény között megtaláljuk a kis eolumellát.
mint egységes közi>onti oszlopocskát- A fsövényeken kívüli mellék-
sövények meglehetsen csökevényesek. Az egyes kelyhek közötti
távolság a kelyhek átmérjének rendszerint 2-^-szorosa. A képen
(XXII. tábla 1. rajz) két kehely igen közel van egymáshoz, mert
egy olyan részletet mutat be, mely a fenti távolság-arány alól kivé-
telt képez. A harántsegmentumok Mányoznak, s ez a körülmény is

arra utal, hogy példányunk a K ü h n-féle lí j gennsba illik bele.

Üj fajaink közül öt kifejezetten a középs eocén alsó szintjétl
való, éspedig a F 1 a b e 1 1 u m r o t u n d u m és S z t s i, a C a 1 a-

mopbyllia c u r v i c ostia t a, a Trochosmilia kcingii-
lata és a Troehocyathus Stredai. A középs eocén fels
szintjébl az Archicoenopsammia hungarica, Styla-
cropora hungarica és a Turbinoseris Vadászi szár-

mazik; az alsó eocénbl 4 faj: Flabellum Szápárense, Ste-
phanosmilia Vadászi és dendricola, valamint az
Astraeopora fórnál. A fels eocénbl egy alakot írtam le:

Rhabdophylliabudense.

V. Összegezés-

ei) Rétegtani megoszlás-

Tanulmányaim során meggyzdtem arról, hogy az eocónkori
és az alsó-oligocénkori dunántúli korallok tulajdonképen nem
különböznek, egymástól, hogy a kövesült korallok tekintetében 'az

eocén és az oligocén legnagyobb része, a fels-oligocén kivételével,

fauna-összetételben egyöntet. Ezt a jelenséget a Balanidák
tanulmányozása során is észrevettem, .amennyiben a miocén és
eocén koriak (ha az utóbbiak g5’'ér számúak is) átmennek egymásba
és külön oligocén B a 1 a n i d a-fauna szintén nincs. Ép így ninc-
külön oligocénre jellemz korallfauna sem. Az eocén korállóktól csak
a miocén és fels oligocén koriak válnak el lényegesebben és kor-
meghatározó módon.

Az eocónkori korallok a krótakoriaktól sok tekintetben külön-
böznek, de vannak egyes fajok és formák, melyek áthidalják a

krétát és az alsó oligocént. Az eocén és az alsó oligocén közt azonban
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a borallok (tekintetében semmiféle batáxt megvonni nem leket. Ee
ki^nláglik az irodalomból is, amelyben a külföldi oligocénkori koral-
lok tulaj donképen ‘az eocénkoriakkal tartoznak egy társaságba,

A :mocénkori korallok azonban már egészen új-típust jelente-

nek. Míg az eocénben és alsó-olígocénben a magányosok és ezek
közt is a Turbinoliák uralkodniak, a miocénben és fels oligo-

cénban a telepesek uralma kezddik és már ezzel is lényeges különb-
ség merül fel az eocén-oligocén korallvilág és a miocén között.

A megbatározott fajok túlnyomó többsége a középs-eocén alsó
és fels szintje között oszlik meg. Az alsó-eocénben 27, a felsben
25 faj fordul el. Kizárólag eddig csak az alsó eocénbl azonban
csak 5 és kizárólagosan csak a felsbl szintén 5 faj vált ismere-
tessé. Ezeket a mai tudásunk szerint talán vehetjük szintjelzknek.

Jóval több a nemzetségek száma, melyek az alsó-eocénbl
kollektive hiányzanak, azaz a felsben sem találhatók meg.
A Turbinolia család általában véve. inkább hatol a fels-
eocénbe, A’-alamint az Orbicellák után következ telepesek a
P 11 ngi dákig szintén nagyobb mértékben terjednek át a fels-
eocénbe. Az alsó-eocénben nagy hiátus van a Leptaxis nemzet-
ségtl a H y d n o p h y 1 1 i á k i g, valamint az Astraeoporák
társaságában. A tipikus középs-eocénkoriak gyanánt tekinthetk
a Circophylliák, Ehabdophylliák, Trochosmiliák
és az A c t i n a c i s o k, valamint a Milleporák, s több külön
egy-egy faj.

Szintek szerinti egymásutánban a Dunántúl eocén korall-

nemzetségei az alábbi táblázatban összesíthetk:

E táblázat összegezésével megállapíthatjuk, hogy kizárólag csak
az alsó-eocénban a Stylophora italica, Flabellum
Szápárense, Stephanosmilia Vadászi, Stephanos-
milia dendricola és Astraeopora fornai, tehát 5 faj

található.
Csak a középs-eocén alsó szintjébl elkerült 20 faj. Ezek közül

pedig az uralkodó nemzetség a Turbinolia, s tizenkét faj uralja
ezt a szintet.

A középs-eocén fels szintjében a Turbinoliák (melyek
kizárólag csak e szintben találhatók) megcsappannak s jellemz
képviseljük csupán a Trochosmilia minuta és Paras-
milia crassicostata említhet fel.

Csak a fels-eocénben kizáró'agosan elforduló fajok száma 5,

ezek: Goniastraea rosicensis, Astraeopora mosta-
rensis. Rhabdophylia budense, Trochosmilia irr-
egularis, Antiguastraea Michelottina,

Nagy általánosságban mondhatjuk tehát, hogy az alsó-Mcén és

a középs-eocén alsó szintje a magányos és fleg a T u r b i n ol i

a

fajok dominanciájában jut kifejezésre és a középs-eocén fels
szintjétl kezddik a korallok világában az a folyamat, amikor is a
magányosak háttérbe szorulnak és eltérbe lépnek a telepesek. Ez
a kifejldés azután a fels-oligocénben a miocén korallok jeUegébe
megy át. Tehát a miocén korallok, szemben az eocénkoriakkal,

szintén a telepes formák kiképzdésével váltják fel az eoeén-aJsó-

oligocén általános koralltípust.
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Fels eocén

Upper
eocene

Középeoc.
Middie eoc.

t

1

Alsó eocén
j

Nemzetségek «

Lower eoc-
1

G e n e r a
1 ' íuh. Ih.

Enphyllia, Hydnophyllia, Circophyl-

j

lia, Cyclolites, Cyclolitopsis, Tro-

I

' chosmilia, Pai'asaiiilia, Placosmilia,

1

I
Stylophora.

CircophyUia, Lepitophyllia. Stylocoe-

nia, Dendracis, Axopora.

I CircophyUia, Pattalophyllia, Stepha-

nosmilia, Goaiopora.

Stylophora italioa, Flabelluin Szá-

párense, Astraeopora fornai, Stepha-

nosmilia Vadászi et dendricola.

Pattalophyllia, Siderofungia, Como-

seris, Turbinolia, Sphenotroohas,

Trochocyathiis, Trochosmilia, Pla-

cosmilia, Actinaeis, Goniopora, Fla-

bellmu,

Euphyllia, CircophyUia, Leptaxis,

Petrophylliella, Orbicella, Hydno-

phyllia, Calamophyllia, Cyclosoris,

Cyathoseris, Mycetosoris, Siderast-

raea, Trochocyathus, Trochosmilia,

Placosmilia, Actinaeis, Astraeopora,

Dendracis, Goniopora, Heliopora,

Porites, Millepora, Turbinoseris,

' Elasmophyllia, Pattalophyllia, Pet-

rophylliella, Manicina, Hydnophyl-

lia, Calamophyllia, Trochoseris, Cy-

athoseris, Thamnastraea, Trochos-

I milia, Parasmilia, Stylophora, Ast-

I rocoenia, Stylocoenia, Columnast-

raea, Stylacropora, Dendracis, Go-

niopora, Millepora, Arohieoenopsam-

mia.

RhabdophyUia, Trochosmilia.

Trochosmilia diversicostata.

Antignastraea Michelottina

A. mostarensis, G. rosieensis, Tro-

chosmUia irregulais, Phattalophyllia

budense.
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Fajok megoszlása szintek szerint.

F a j n é V
1

Alsó eoc.
j

Középs eocén Kels
eocenAlsó sz. Fels sz.

Barsj’imilia dalmatina
/

1
~r

1

1

Euphyllia contorta +
1

+
1

+ +

Euphyllia forojuliensis + 4-

Elasmophyllia meduneiisis +
Circophyllia dachiardii

:

+ + i

CircopiiyUia anmilata + “T + 1

1

Circophyllia cingulata + “T
1 4-

Circopliyllia Hantkeni + + +
í

Circophyllia trunoata + + 1

Pattalophyllia cyclolitoides + +
Pattalophyllia siimosa +
Pattalophyllia subinflata +
Lep taxis elliptica + +.

Petrophylliella Griuni '+ +
Petrophylliella abbreviata +
Orbicella Beaiidotúni + +
Orbieella bosniaca +
Orbicella eminens +

Orbicella Bouéana + +
Orbicella hilarionensls

4- +
Solenastraea montevialensis +
Antignaslraea Michelottina* +
Gouiastraea rosicensi.s* +
Manicina flexuosa i +
Hydnophyllia collinaria + + +
Hydnophyllia scalaria + +
Hydnophyllia profunda

1 +
Leptomnssa elliptica + +
Ehizangia brevissima -f +
Calamophyllia crenaticostata + + +
Calamophyllia grandis +
Oalamcphyllia pseudoflabelium

;

+ •

+ +
Calamophyllia subtilis + +
Rhabdophyllia granulosa + + +
Rhabdophyllia tenuis -r +
Cyeloseris brazzaensis

1

“T +
Cycloseris minuta

i + ,
+

Cyeloseris Perezi +
I

+
Trochoseris semiplana

1

+ ;

Cyathoseris applanata 1
+ '

Cyathoseris falcifera + 1

1

. 1

•

+
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F a .i n é\ Alsó eoc
Középs eocén

1

Fels
eocén

í
Alsó sz. Fels sz

Cyathoseris multistellata
1

+
Gyathoseris raristellata + +
Myoetoseris patula + +
Sidorastraea Morloti + +
Siderofungia bella +>

'Phamnastraea lep tapéta la +
Gouioseris conferta +
CycloUtes Hébert! + + + +
Leptophyllia dnbrawitzensis + + +
Cyclolitopsis patera + + + +
Turbinolia sulcata +
Sphenotrochus crispus +
Trochocyathus affinis + +
Troohocyathns concmnus +
Trochocyathus Peziza + + +
Trochosmilia acutimai'Sro _L +
Ti'acihosmilia irregularis* +
Trocihosmi'lia aequalis + + +
Troohosmilia alpina + + + +
Torchosmilia ibraebypwla + +
Troohosmilia diversicostata + +
Troohosmilia longa +
Troobosímilia mintiita +
Torchosmilia multilobata +

'

Trochosmilia stipitata + +
Trochosmilia Rosatii

TroOhosmilietta cormonsensis +
Parasmilia acutecristata + + 4- +
Parasmilia crassicostata +
Placosmilia bilobata + +
Placosmilia coimu +
Placosmilia multisinuosa + + + +
Stephanosmilia daehiardii + +
Phyllosmilia calyculaía +
Amphihelia multistellata +
Styiophora annulaía + + + +
Stylophora confetra +
Styiophora distans + +
Stylophora italica* +
Stylophora montium +
Dictyaraea clinaetinia + +
Astrocoenia parv'istellata + 1

Astrocoenia subreticulata +
Stylocoeiiia maerostyia

|

'+ + +
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1

F a j n é V Alsó eoc.
Középs eocén Fels

eocénAlsó sz. Fels sz.

Stylocoenia taarinensis

1

-t-

Colmunastraea Caillaadi
I

Actinaeis cognata

Actinacis perelegans I +
Actinaeis Rollei M-

Astraeopora annnlata +
Astraeopora compressa +

:

-b

Astraeopora niostarensis* 1

+

Astraeopora decaphylla
-L

Astraeopora dubiosa
"1"

Astraeopora mininia •

-i-

Dendracis Gervillii • +
Dendracis Haidingeri -t- + -b

Dendi’acie seriata -b

Porites crustulniin + -b

Goniopora nummnlitica + -t-

Goiiiopora Pellegrinii + -T

Groniopora ramosa -1-

Goniopora rndis +

Isis brevis -1- -b

Heliopora Be'llardii + +

Axopora ramea + + -b

Millepora dalmatina + +
Millepora nodosa

Millepora depauperata -b

Millepora Renssi +

Plabellum rotundum -f

Flabellum Sztsi -1-

Flabelluni szápárense* +
Arohicoenopsammia hungarica -b

Rbabdopbyllia budense*
!

+
Calamopbyllia cuuvicostata

1

Trochosinilia 4-cingulata
1

-1-

Ttrocbocyathns Stredai -b

Turbinoseris Noszkyi
.+

-b

Turbinoseris Vadászi

Stephanosmilia Vadászi* -i-

StepbanOsmilia dendricola*

Astraeopora tornai*
; +

Stylacropora hungarica

Bár az alsó- és ikülön a fels-eaoéiibl kevés adaítuiik vau. s az

oroszlánrész a középs-eocénre korlátozódik, mégis meg kell állapi-
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taiiuuk, hogy a korallfauna tekintetében a középs-eocén két szántre

való tagolása ersen indokolt és határt jelent az eocénkori korallok

élettörténetében is.

#

Érdekes, hogy a fosszilis korailkntatásoktól igen távoles terüle-

ten olyan eredményekre jöttek rá a pollenanalytikusok, melyek az

t*océn-oligocén-alsó-miiocén problémáiit illetik. F r. T h i e r g a r t

írja az irodalmi listában idézett munkájában, hogy:

„Anklánge an die Kotter-Flora zeigt die Pollenflora dér Kunks-
köpfe im Brohltal . . . nicht gégén das Oberoligozáne Altér dér
Braunkohle dér Kunksköpfe.“

Továbbá: „Belásst mán die Lausitzer Hauptflöze im ünter-
miozán, so mnss mán die Flötze dér dér Bitterfelder Gegend aus
paláobotanischen Gründer ins Obei-pliozán stellen.“

Az alsó oligocénrétegek azt mutatják, hogy „zum sieheren Ober-
oligozáu etwa von Kott bestehen überhaupt keine Beziehungen“.
A vezérflóra — írja továbbá Thiergart — az alsó-oligocénben az
eocénflórához mutat rokonságot, s itt nyilvánvalóvá válik az^, hogy
az oligocén nemcsak a tergeri fauna két csoportjának esetében
(Anthozoa et Balandida), hanem flórisztikai tekintetben

sem jelentkezik jellemz, specifikus élettípussal, hanem megoszlik.
Az alsó része az eocénhez, a fels pedig a miocénhez tartozik.

Thiergart fejtegetései annál érdekesebbek, mert rávilágíta-

nak arra. hogy nemcsak a tengeri fauna tekitetében, hanem a flóra

tekintetében sem állhat meg többé az önálló oligocénkor. Megoszlik
ez az eocén és a miocén között, s legalább is az oligocénben semmi-
féle fejldés és változás az élettípusokban nem következik be.

A pollenanalytika pedig az a tudomány, mely korok és idö-

•számítás tekintetében a legexaktabban mutat irányt a palaeontoló-
gusok és a régészek számára is és ha a pollenanalytíkai eredmények
kongruensek az egyéb csoportokra vonatkozó és egyéb régészeti v(mat-

kozású eredményekkel, akkor minden bizonnyal bizonyosabbak lehe-

tünk eredményeink helyességében, mint abban az esetben, amikoi-
fejtegetéseinket a pollenanalytika nem támasztja alá.

Ezért tartottam lényege.snek Thiergart sorait idézni, melyek
azt a meggyzdésemet ersítik meg, hogy a fels-oligocén tulajdon-
képpen már a miocénhez tartozik, az eocén vége pedig magába
foglalja az alsó-oligocént. Ezt a felfogást eddig tehát a korallokon
A’égzett és itt publikált eredményeim és a jövben megjelen
Balanida-monográfiám eredményei és Thiergart pollenanaly-
tikai eredményei támasztják alá, s szóbeli közlés alapján hivatkoz-
hatom Hegeds kollégám véleményére is, aki a miocén koraitok-
kal foglalkozván, hasonló eredményekre bukkant, mégpedig tlem
és Thiergarttól függetlenül.

b) Lelhelyek és gyjtk.

A fajok leírásánál elszórtan megemlített lelhelyek és csiaik az egy
példányban gyjtött ritkább fajoknál megemlített gyjtik nevei nem
adnak útbaigazítáist mindaddig, niíg összesítve nem látjuk lket s íg>'
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nem kapunk arról áttekintést, hogy t k. mely helyeken történt ffj'a-

tée, 6 hogy a jövben hol vám. sziikség még’ fkiegészátésrel

A diuuántúli lelhelyek tehát, melyekrl az általam átviasgált oooén-

kori korallanjag szárnmzik, a következk: (Zárójelben a gyjti)

Ajka (nantken, Noözky, Zimání'i)
Bajnia (ismeretien)
Bajót (Hantken, Harmat, Kolosváry, Lócz>', Xoszky, Sohafarzik,

Streda, Szts).

Bajót és Szentkereszt közt (Sohafai’zik)
Bakonybél (Bertalan, Streda)
Bakonynána (ismeretlen)
Bakony—Oszlop (Noszky)
Báránykiít (Papp)
Budakeszi (Dobay, Harmat, Kolosváry, Lóezy, Noszky, Streda)
Budapsst-Kisszabadságheg\' (Franzenau, Kolosváry, Kremner,

L’wy, Magyai-)

Budapest—Lipótmez (Lsmei’etlen)

Budapest, Endrdy út (Harmat. Xoszky)
Budapest-Mátyáshegy (ismeretlen)
Csáikrvár—Hosiszúharasztos (Jaskó, Szts)
Cseimye—^Kiegyón (Stretla, Vadász)
Dorog (Hantken, Streda)
Ebszny (Harmat, Noszky)
Felsgalla és Tatabánya (Harmat, Koch, Kolopvái-y József,

Noszky, Schréter, Streda, Szalai, Lengyel György')

Gálit, Grámási hegy (Böckh, Szts)
Iharkút (Bertalan)
Jásd (Weininger)
Kisgianna (ismeretlen)
Kósd (Vadász)
Krisgyr (Bertalan)
Lábatlan (Hantken)
Mogyorós (Gaál, Hantken)
Mór (Szts, Tamássy)
Nagyesztergár (No*s^y)
Nagyganna (ismeretlen)
Nagysáp (Hantkeu)
Neszmély (Streda)
Nagykovácsi (Streda)
Nyergesújfalu (ismeretlen)
Ótokod (HarmaL Noszíky, Streda)
Pairag—Ajka (Vitális)

Pénzeskút (Bertalan)
Pilisí\-örö6vá'r, Solymár-akna (Stredat

Piisztavára (Szts)
Solymár (Venlkovits)

Szápár (Hantken)
Szentgál (Bertalan)
Tokod (Franzenau, Harmat, Noszky, Palkovios, Streda)

Úrkút (Bertalan)
Üröm (Hantken, Kovács)
Weinpuszta (ismeretlen)

íklieltt az összegezések fejezteiben továbbmennénk, szintén

szegezésképpen azon ábraaiagyarázatokat közlöm itt le, melyek
^

t’

vn. szövegközti táblákon ábrázolt feltn variációra. maDd eltorzu-

lásra és az egjes fajleíráísok megfelel részeire utalnak.

Ezek az ábrák a következk:
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IV. 1. Piacos tn.ilia multttóimiosa JvOhely-átmetszetek (a—o).
2. C. Hantkcni, alakivariációlk (a—!).
3. T, aequalis, bázisviariációk (a—d).
4. T. alpina alakivariációk (a—c) és deformációk (d—f).
5. T. brachipoda alakvariációi (a—g-).
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V. 1. P. Grami, dei'oniiációk Bajótról és Mogyorósról (a—o).

2. P. niuUhiuosa deform étj jiiveriiilis ákikvaidációk (a—d).

3. T. ncgiiaUs repedé.sregeneratiója (a).

T. ionga .bflsejóljen két kagylóival (b).

T- aeqvalis Lithothamnium, Serpula és Bryozoa. valami ni
NmumulLna 'bevonattal (c).

4. P. acufeerisfafa alakvariáeiói (a—d).
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.

Trocliopnil 'ui aciiitLoiaxgo példányok bimbózcáisi . állapptibaii.
ki: kehelyfelület; bp: l^pöndörödd kohelyszél

; bhy: bmiibónyél:
kny: ifeébelynyílávs; b: bázis; 1, 2, 3 új példáinyeg^^ének; a, b: két
példány; bi: kebelyközponüban új Ininbó.

VII. .-I Icülmoféle irón-alalai. fínabclo-, illetve CalamophyHiák mhlatos
külbordázafáruik ábrázolásé

.

rt: Rhahdophyllio tetmis két ikütbOT'daváltozata egyenl ers küb
bordáikká! és haránity;onalakfcal, valamint minden második
borda gyengébb kifejldésének ábrázolásával,

rg: RhabdophyllUi fjranulosa a jellegzetes szemcsés feülbordáz..it-
tnb melynek egyik változatában a változó 'boi-dák olykor
egesz bosszában kifejldnek.

.cc: Cahimo/jhijIHa crenatieostata, egyenletes boi-dázattal.
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ilÜÜ;

ef.: CalainopIiyUia. fascicidaía vált.ozatotí küllwrdázatíi. Minden
második borda ersebb kifejldésíi, Illetve mint a, középen
látliató, olykor csak részekben Amn kifejldve a bortbizat.

cg'.; Calamophyllia yrandis jellemz ers bordáival és a dns
harántvekkel.

cs.: CalamophyUia xubtiliíi változatos külbordáziaita a páros
lefutásúaktól a szemcsés kialakulásig.

ee. c.: Calanwphyllin nirvicostata jellemz görlx? lefutású bor-
dáival.

Meg kell jegyezuüuik, hogy jelen vmiációs formák nem mindig tLsz-

tán ismerhetk fel. hanem az egyes fonnák keA^erten is elfordulnak és

így a meghatározásnál valamennyi elíforduló vaiiációs forma e'eg>'^
désével is számolmink kell.



(*) A ni tározóit fajok földrajzi elterjedése

kifi biwis

Heliopora Belliardii

liarysniilia dalniatinia . . . .

Euphyllia eoirtorta

Eupliyllia foro.iuli'eusL.s . . . .

Klasmjoplhyllia mediunensiis . .

Ciroeoi>liy llia aminlata . . . .

CircophyULa d’Achiardii . . .

Circopli.i/llia Hantkeni . . . .

Ciroophyllia tnuncata . . . .

Cirooi>hylliia einffulala . . . .

l'attalop(h\'lliia eyclolUoides . .

Pattalopliyllia 8ad)iiiflala .

Pattalophyllia shuvosa . .

Leptaxtó elliptica ....
Perophylliella albbreviata .

Petrophylliella Gmnii . .

Orbioelki. eminens ....
Orbloella hilarionensis . .

Orbicella bosniiaca ....
Orbicella Beaudonini . . .

Orbicella Bouéana ....
Solenasctraea montevialensis
.Vntig'uastraea iMichelottina

Goniastraea nocíieensis . . . .

Maniciua flexnosa ......
Hydnophyll'ia eollinaria. . . .

Hydnopliy 11 ia scalaria

Hydnophyllia proíimda . . . .

Le-ptomiLSsa ellipticia

Rbizang'ia brevissima

C-alamophj llia ci>?inaíicoista . .

Calainophyllia grandis . . . .

Calamopbyllia pseudoiflabelliiui

.

CiLlaaiopbyllia subtilis . . . .

Rhabdophyllia gramilesa . . .

Olaszország, prinbonieu, k. oligocén,
miocén.
Olaszország. .7 ugioszláivia, k. eocén.
Dalmácia, k. eocén.
Olaszország, priabonieu, k. oligocén,
Kelet-Iufliia. a. eocén.
Olaszoriszág. .7ngioszlávia, k. eocén.
Olaszoi’szág, (íocén.

Olaszország, eocén es k. olii^cén; Ma-
cedóiniia, jwáabonien és Németország,
a. oligocén.
Olaszország, k. eocén.
Magyar eiul eniizni us.
Franciaország, k. eocén; Olaszország,
oligocén.
,1 ngoszlávia, k. eocén.
Jngoszlágia és Olaszország, k. eocén;
Svájc, f. oligocéai; Nyugati Alpok.
Spanyoliország. prialboniein; Kelet-India,
i. oligocén és Kelet-Afrika, oligocén.
0lasz0 ] iszág, pr iabonlem.
(7ouzia (Ande), k. eocén.
Olaszország, oligocén.
Olaiszország, k. oligocén.
Olaszország, oligocén.
OlasZOTszág, Jugoszlávia, k. oligocén.
Olaszország, k. eocén.
Jugoszlávia, k. eocén.
Nizza,

^
a. bartouien; Olaszország, k.

oligocén, Crosara, a. oligocén.
Jngoszlávia, eocén.
OIaiszor,-.zág, Görögország, k. oligocén.
Olaszország, eocén és a. oligocén; Szí-
ria, f. eocén; Görögország’, priabonieu
és a. oligocén; Bulgária, a. olig'oeén.
Bosznia, eocén.
Olaszország. Jugoszlávia, eocén.
Olaszország, k. eocén; Cro-sara, a. oligo-
cém; Olaszország, Stá.Te.roi’szág, iközéps-
oligoc.

OlaszoQ’szág, k. eocén; Németország’, a.
oligotón; Olaszország, Maceelónáa. .Jn-
U’oszlávia, Armenia. k. f>Iigocén.
Barcelona, priábonien; Crosara, alsó-
oligocén; Olaszország, k. oligocén.
DóI-Szov.ietunió, a, oligocén.

Frauoiaiország, Jugoszlávia, k. eocén;
Olaszország, a. oligocén.
Jugoszlávia, priábonien. oligocém;
Olaszország, k. oligocén, miocén is.

Bulgária, olig’océn.

Olaszország, k. eocén; Görögország,
prialbonien; Jugoszlávia, k. oligocén;
Csehszlováikjiia, miocén.

Jugoszlávia, ebcén.
Jugoszlávia, Egyiptom, középs-eocén;
Olaszország, k. oligocén.
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K habdophy 11 ia ten ii is

Ci/cioserh minula
Cyclosefris Perezi

CyclcMseris brazaaensis

Trochoserits berioa . . .

Trocboseris scmiplaiia
C> athos^ris multlstellajtia

CyathoiStíris fialciíera . .

Cyiathoiseris applainiatia

Cyalhoseris rairistellata .

JNlyeetöseris patiila . . .

SkHlei‘a?>traea Morloli . . . .

Sáderofímg'ia bella

T'lia‘-iiiia/stra(*a leplopetala . . .

Comoseris coiifertia

C>'clolite<s Héberti

[A'ptopbyllia diibrawitzensid . .

CycIolitoi>sis patera
SíJhaenotiroohus crispiits . . . .

Tarbinolia ><iile.ata

Ti'och OS miiül acq ualis .

T'-ochocyathus conciiinus
'rroclmcyathus Pezílza . •

Trnoibosniiilia aicuthxiarg'o
Trochosmilia oeqnalis

'rrnchns’Dilia alpina . .

Trucli o smilia bracJi ij pocia
'rrochoisiniilia (livensicotstata

d’roehosnillla Rosatii . .

'i roeh otsni i 1 ia cormonse nsis
Trorhosmilin lonqa . . .

Ti-oehoismilia mimita . .

'rroebosm ilia riUTltilobata

Ti'oebosaiiláa stipitalia

Parasmilia ciiasisicostata

Pai'ao-niiilia aeuteci'ist’iata

«

Piacosul ilia miiltusinuosa

Ola-szország’, k. e.oeéii é,s k. oligocéii;
Jug:'Oszlávia, k. olig'oeén; Bulgáiáa. k.
ol.ig-oeén.

Magyar en‘demiziiius.

Olaszország. Franciaország, Jugoszlá-
via, k .eocén; Olaszország, pi-Labonien

;

Kelet-India, 1. eocén.
Olaszország, k. eocón.

Németország., a. oligocéii; Olaszország,
k. oligocé'ii.

Jugoszlá^^ía, eocén.
Olaszorezág. Stá.ieror.szág, Jugoszlávia,
k. oligocén.
Olaszország, oligocén.
Németország’, a. oligocén; Olaszország,
k. oligocén.
Csehszlovákia, eocén; Jngx>szlávia, Spa-
nyolor«zág. eocén.
Németország, Crosara, a. olig’océii; Stá-
.ieironszág, Görögország. Olaszország’, k.

oligocén, miocén ks.

01aszoivs7>ág, Jugoszlávia, k. eocén és k.

oligocén; Kelet-Indáa,
Barcelonia, priabonien; Fels-Bajoror-
szág és Crosiara, a. oligocén.
Stájei’Oívszág, tonig’rien, k. oligocén.
Olaszország, k. oligocén.
(rÖTOg ország, Soanyolország, eocén és

Olaszország, PmncLaország, priaibonien.

Csehszlovákia és Jugioszlávia k. éis f.

eocén; Spanyolország, f. eocén.
Olaszország, k. eocén és pi-iaibonien.

Paris, Belgium, k. eocén.
Franciaország, k. eocén; Anglia, k.

eocén;
Belgium, a. eocén, k. eocén és f. eocén.
(Non T. suloata Defrance!)
Magyar endemizmxis.
Olaszország, k. eocén.
Olaszország, k. eocén.
Olaszország, k. oligocén.
Magyar endemizmus.
Magyarország, Jugoszlávia, eocén;. Niz-
za f. eocén; Olaszország, a. oligocén.
Magyar endemizmus.
Crosara, e. oligocén.
Olaszoirszág, eocén.
Russitz. Cormons. Friaul, k. eocén,
ál agyar endemizmns.

.

Ola.szország, k. oligocén.
Olaszország, Nizza, eocén és a.

bartonien.
Cro-ara, a. oligocén.

Olaszország, k. oligocén.

Felsö-Bajorország, álagyarország, Ju-
goszlávia és Olaszország, k. eocén.
JugoszláAmia. Olaszország, Magyaror-
szág, k. eocén; Egyiptom, eocén; Olasz-
oi’iszág, k. oligocénben is.
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Plaeosmilia cormi
Pl:icos.milia 'biloU;il;i

Stephauosmiilia (rAoliiai’dii . .

I*h\ llosmilia ealyoiilata . . .

Amph.vheMa miiltistellnta . . •

Stylophora auniikita

Stylopliora confevta

Stylophoi-a moiitixnn
Stylophora italica
Stylophora (li.stans

1 M<*tya ra t ‘.a el inae tini a

Astrocoeuia suhreticulata . • •

AstToeoaaiia pai'A’istella . . . .

Stí/locoenia macrostula . . . .

Styloeoenia tanrineiisis . . . .

Co Iu 1 1

1

partt raea Ca i 1 1au cl i

Aetinacis Rollei . . . .

ActinaoLs pei-elegans
AcüiiaciiS cog^nata

Astraeopoira. aimnlata . . . .

Astraeopora compressa . . . .

Astraeopoi’a decaphylla . . . .

Astraeopora dnblosa .

Astraeopora mostarensis
Astraeopora inLnima. . .

I loiidraeis Haidingpiri . .

I^endracis Gei’A’illii . .

Deiidraciö seniata
Poiites enustulum
Goniopora mimaiulitioa . . . .

JuigPszlávia. Olas'iiország. k. eocM:hi.

Oliiízország, k. eooéii, pi-iahonien.
Jugfoszláivia. k. eocén.
Olaszorezág, Jugoszlávia, középs-eocén

:

Olaszország, k. oligoeén.
Brüsszel, k. eocén; Belgium, f. eocén.
Mag.\arország, Egyiptom, Madagasz-
kár, k. eocén; Németonszág, priahonl'en
és a. oligoeén; Láguri Alpok, a, oligo-
oén; Bulgánia, oligoeén; Jugoszlá'\ia
és Ülas^oiiszág, k. oligoeén.
Jugoszlánria, k. eocén; Olaszoi-szág. k.

t^océn és ik, oligoeén.
Jugoszlávia, k. eocíén.

Olaszoi'szág, JugoszláAúa. k. eocén.
Olaszország, Jugoszlávia, Keleti Pyre-
iieusok, k. eocén; Göipg'ország, priabo-
nien; Olaiszország’, a. ás k. oligoeén.
Bai-eelona, priabonien; Lignin Alpok,
a., olig'ocsén; Olaszorezág’. Görögnszág,
k. oligoeén.
Olaszország, k. eocén.
Olaszország, k. oligoeén.
Magyar endem izmus.
JugoszláAÜa, k. eocén és k. oligoeén;
Olaszország, k. eocjén és k. oligoeén;
-Alsó-Ausztiáa, k. ‘eocén; Görögország',
priabonien; Kelet-India, f. eocén és
oligoeén; Németország, priabonien és
a. oligoeén; Macedónia, k. oligoeén.
Corbiéres, Bulgária, JugexszláAda, alsó-
eoeén; Nizza, a. bartonien.
Tirol, Felsö-Ba.iorország, a. oligoeén;
Alacedónia. Stájerország, Olaszország, k.

eocén.
Olaszoi'szág, k. eocén.
Olaszország, JugioszláAna, k. eocén; Gö-
rögország, priabonien.
Jugoszlávia, 01a«zoiv>zág, k. eocén.
Németoi’szág, Görögország, Jugoszlá-
via, a. és k. oligoeén.
Barcelona, priabonien; Németország,
Olaszország, a. oligoeén; Bulgária,
Olaszoa-szág, k. oligoeén; Görögország,
k. oligoeén.
Olaszország, k. eocén.
JugoszláA’ia.
Ola.szország, piiabonien, k. oligoeén;
Jugoszlávia, eocén.
Krajna, Stájerország, Olaszország, k.

oUgooén; EgA'iptom, Jár^'a, a. tereiéi'.

Franciaország, Olaszonsizág, k. eocén;
Macedónia, priabonien és k. oligoeén;
Szicilia. f. eocén; Olaszország, k. oligo-

cén.
Olaszország, k. eocén és k. oligoeén.
Jugo<szláA'ia, eocén.
Crosara, Alarostica mellett, a. olig'océn:

-JugoszláAda. Görögország, Olaszország,
k. olig’océn.



Gouiopora Pellegrinii
Crouiopora rainooía . .

Gouiopora nidis . . .

Millepotra dalmaliua .

Aiillepora uodoria . .

^kllepora depaiiperata
Millepora Reussi . .

Axopora rauiea . . .

.) iig'üszlávia, Ülaszorpizá.a:, k. eocén.
Alsó-Ausztria, eocén.
Barcelona, priabonieu: Német oi-özág- és
Crosai'a, a. oligocén.
ülaczország, Magyairország, Balkán,
Madiaga-zkár. Stájerország, eocén és

oligocén.
O laszország.
Balkáui, Stájeiiország, oligocén.
Aiaeedónia, Vicentin, oligocén.
Veneziai Alpok, oligocén.

Amint az összeáiiílásból látjuk, Olaszország palaeogéujébol a

nálunk elforduló és ismertetett fajok közül 70-eu felüli a szám-
adat. A Jugoszláviában elfordulók száma: 4U-en felül van. Ha ezek-

hez hozzászámítjuk még a Balkán egyéb országaiban (Bulgária stb.)

c.s a mai Földlcözi-teuger környékének palaeogénjében is elforduló
fajokat, akkor bátran kimondhatjuk, hogy a magyar Dunántiil eocén
koralljaiuak nagy száma, st txilnyomó része a mediterranenmhoz
taidozott, s legközelebbi rokonságban a délnyugati eocéu mediierra-
neummal állott. Természetesen elfordulnak uordiku.sabb elemek is,

éspedig: Németországból, Franciaországból, Svájcból, Csehszlová-
kiából, Feksbajorországból, Belgiumból stb. de ezeknek egy része

olyan, hogy a mediterraneumban anuigy is elfordul, csak az
Amphihelia mixltistellata az, amely idáig csak Brüssel
(k. eocén) és Belgium (f. eocén) melll volt ismeretes. A Túr b i-

11 o 1 i a s u 1 c a t a is egy ilyen nordikus elem.
Valamivel több a száma azoknak, melyek európáukívüli föld-

részeken is ismeretesek, igy Keletindia alsó eocénjébl az Euphyl-
lia con torta: Keíetindia fels oligocénjébl és keletafrkiai oli-

gocénböl a Pattalophyllia cyelolitoides; Armenia közéji-

oligocénjébl a H y d n o p h y 1 1 i a s c a 1 a r i a ; Délszovjetunióból
az alsó oligocénbi a L e p t o m u s s a e 1 1 i p t i c a : Egyiptom közép-
eocénjébl a R h a b o d p h y 1 1 i a g r a n u 1 o s a ; Keletindia fels
*H)cénjébl a Cycloseris Perezi; Keletindiából a Sider-
a s t r a e a iSI o r 1 o t i ; Egyiptom eocénjébl a P 1 a c o s m i 1 i a
m u 1 1 i s i n u o s a; ugyancsak Egyiptom és Madagaszkár közép-
eocénjébl a Stylophora annulata; Keletindia fels eocén-
jébl a Stylocoenia taurinensis; Egyiptom és Jáva alsó

liannadkori rétegeibl a Dendracasis Haidingeri.
Nem hagyhatjuk felsoroláson kívül az eddig még mindig a ma-

gyar Dunántúl eocénjére nézve endemikusnak tetsz következ
fajokat, melyek eddig máshonnan még nem kerültek el:

C i r c o p h y 1 1 i a H a n t k e n i, Cycloseris m i n u t a és
Cycloseris minuta hu ugarié a. Trochoeyathus
a f f i n i s. T r o c h o s m i 1 i a a e q u a 1 i s„ Trocliosmilia
b r a c h i p o d a, T r o c h o s m i 1 i a 1 o n g a, Stylocoenia
m a c r 0 s t y 1 a, s mindazon lij formák egyelre, melyeket e mun-
kámban leírtam.

A magyar Dunántúl eocénkorallfaunáját tehát jellemzi medi-
terrán jellege, földrészek tekintetében délkeleti jellege és néhánj/
endemizmnso, melyek együtt és összesen alakítják ki elttünk az
eocén mediterrán tengernek azt a korallfauna-képét, mely egv^kor a
Dunántúl helyén tenyészett-



d) A fajok alfabetikus sorrendje.

k
Actinacis cogrnaía
Actinacis Perelegaus
Actiinaoie Bollei
Ampliihelia mnltistellata
A uti^uastiiap-a Miohelottina
ArchiooenofhsaniTnia hu ng'arica
Aslraeopora aaniilata
Aotraeopora oompres^a
Asti'aeopora depi-essa '

Aetu-aeppora cleoaiiJihyHa ]0
Astraeopora dubiosa
Astraeopora fórnál
Astraeopora miniina
Astraeopora inostarensis
Astrocoenia parvistellata
Astrocoenia snbreticnlata
Axopora ramea

B
Barysniilia dalmatina

C
Ca 1ainophy 1Ma croniatioostata
Calamophyllia ourvicostata ... . ...
Calamophyllia g-randLs
Calamophy 1 1 la pseudoflabelluin
Calamophyllia pseudoflabellum nodosa
Oalamophyllia rosicensis
Calamophylliia saiibtilis

Clroo'phyliia an ii/ulata
CircophylMa cLngulata
Circophyllia d’Aeliiardii
Circophyllia Hantkeni
Ciroophyllia truncata 30
Coliminastraea Cadllaudi
Comoseris oonferta
Cyathoseris applanata
Gyatboserlis falcifera
Cyathosea'is multistellata
Cyathoseris raristellata
Cyclolites Hébea'ti
CyclolitO'Psis patera
Cyclotseris brazzaensiis
Cyclo.seris minuta hungarica 40
Cyclo.seris minuta minuta
Cylosei-is Perezi

D
DendmcLs Gervillii
Dendracis Haidingeri
Dendnacis seriata
Dicíyaraea clinactánia

E
Elasmoiphyllia medunensis
Enphyllia contorta
Enphyllia forojirllensis
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,F

Fla.belliuii rotundnui . . .

Fiabeilimi Szápárense
Fliallielhini Sztsi

G

. 50

Goniaistraea roslcensis
Goniopora muimiulitica
Goniopora PelleginnU
Goniopona ramosa
Goniopora riidis

H

t

Heliapora Bellardii
Hydnophyllia oollinaiáa
Hydnophyllia Michelottli .

Hydiiophylláa profuncla
Hydnophyllia i>oalaria

. . . . 00

Is ín lírevis

1

L

I>eptaxÍH elliptioa
l^eptoni nssa el 1 iptiea

M
Alaaicina flexnosa
Mlllepora dalmatina
Millepora depauperata
Millepora nodosa
Millepora Reiissi ....
Mycetoseris patula

0

. 7(1

Orbicella Beaudoiiini
Orbieella bo.sniaoa
Orbicella Bouéana
Orbieella eminens
0 1 Ibicél 1 a h i 1 a rio iieiisús

P

Parasuii 1 ia acnteciústata
Parasniilia cna >sieoslata

Pattalophyllia eyclolitoides
Paltalophyllia .siiuiosa . . . 80

Pattial opliy 1 1 ia -subinfla ta
Petrophylliella aibbrevLata
PeropliylUella Grimm
Phy llosmilia ca lycu lata
Plaeosinilia bilobata
PlaooH.ni illa eornu
Placosniilia Tnultishuiosa
PoritOH emuHtnlimi



I

21;i

Rlialxlophyllia budeiise
Rhajbdophylüa fframilosa 9b

Rliabdophyll.ia tenuis
R hi zanjria brév issi niia

S

Siderastraea ^lorloti

Siderofung’ui l>ella

Solenaistraea. moiitevialenstó
Sphenotrochus crinspus

Stephanosmilia d’AohiíirdM
Stepbanosaiilia dendricola
Stephanosmilia Vadászi
Styloooenia inaorostyla Ibb

Styloooenia tanrinensis
Stylophora anuulata
Styloplhora conferta '

Stylophora íUstans
Stylophoivi itnlica

Stylophora montium

Thaninast raea leptoi»la la

Trochocyathus affinia
Trodhocyathues conciniuis
Trochocyathiiis Peziza '

. . 110

'Ih’ochocyathns Stredai
Troohoseris seniiipliana

Trochosnii lia ac.u tinmr.ao
Trochosmilia aetiualis
'rroehosmilia alpina
Troahosmilia brachypoda
'rroehosniilia diversicos tata
T'rochosmilia irreg-ulari s

Troehosniilia longa
Trocho>sniiliia minuta I’-ÍO

Trochof>;ii)ilia mnltilobata
Trooh0.'mii ia 4-cingu 1a ta
Troohoismilia Rosatii
Troolio^milia stipitata
TroQosm il ietta eormonse 1

1

s is

Turbinoltia siilcata
Turbinoseris Noszkyi
Tiirbinoseris Vadászi 12S

e) Sfjuotij/niika-

coidorlá (Cuinllo) 1847.

1847 Loimphyllia coiitorta Catuilo, Tóni. Ant. Ceni sopr. tenr. ised. siip

Pi'ov. Venete. Mem. R. I«t. Ven. d. Se. ÍV. 1847.

1847 Caryophyllia bLsuloata Catuilo, u. o. p. 19, Tab. II. f. 1.

1847 Caryophillia psendo-couiniuia Oatullo, n. o. p. 20, Tab. II. f. 2.

1847? Tnrbinolia nnis.uloata Catuilo, n. o. p. 38, Tab. IV. f. 7.

1856 Lobophyllia ealiculata Catnllo, Tóin. Ant. dei terr. .séd. .sup d
Veiiezie, Padova, 186. p. .12, T.ab. IV. f. 7.
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1856 Lobophyllia pulehella Oatiullo, ii. o. p. 53, Tab. III. f. 11.

1865 Ti’oohoseris distorta p. p. Schauiiolh, Vei*z. Verst. Herzlog-. Natural-
oaib. Coburg', 1865. p. 186.

^

1867 Theeosmilia ? contorta d’Aohiardi, Aiit. Cor. foss. teiT. nunim. Alp.
Veu. Pioia, 1867. p. 5.

1868 Plooophjllia oontorta d’Achiardi, Ant. Stud. Compar. cor. terr. terz.
Pienioiite, Alp. Ven. Plea, 1868. p. 63.

1868 PlocophylHa calyeulata Reuiss, Pál. Stud. ált. Tért. Alp. I)enk«obr.
k. k. Acad. Wien, 1868—72, I. Th. Castelgiombertio, II. Tli.

Crosara. III. Th.: Konoa, 1872. I. p. 145. (17) Tab. ül. f. 1—5.

1868 Ploeophyllia flabellata Re-uss, u. o. I. p. 146. (18) Tah. IV. f. 2.

1868 Da'syphj llia defonnis Eenss. u. o. I. p. 144. (16) Tab. II. f. 9.

1868 Plocopliyllia oonstiúcta Rouss, u. o. I. p. 146. (18) Tab. III. f. IV. f. 1.

1868 ThecosiuiLia ? multiiamelloea d’Achiai'di, Co<rall. terr. nuium.
Alp. Venete. II. p. 16, Tab. X. f. 5., 6.

1871 Euphyilia contoida Sismonda, Mát. p. sérv. Pál. terr. tért. Piémoat,
Mem. Acad. roy. Tiirin. 1871. Sér. II. T. XXV. p. 78.

1872 Ploeophyllia caespitosa Reuss (1. fent), III. p. 31. Tab. 50, f. 2., 3.

Tab. 51. f. 1.

1880 Ploeophyllia eaesijitosa Reuss (1. fent), III. p. 31. Tab. .">0, f. 2. 3.

Tab. 51, f. 1.

1880 Ploeophyllia calyeulata Zittel: I. p. 260, f. 178.

Lásd még: C. Diener: Foss. Oat, I. Anim. p. 28, Anth. eoe. oligoc. 192.').

^'ircophyUia aniuilata (Rettss)

1868 Cyaíhophyllia annulata Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.

wiss. Acad Wien. 1868—72. I. p. 42, Tab. I. f. 10.

1873 Steiihanosmiloa annulata Reiiss, u. o. III. p. 28. Tab. 46. f. 5. 6.. Tab.
47, f. 3—5.

1922 Cyathophyllia annulata Vaughan, Foss, Cor. Cent. Ainei-ic. Fsa
Xat. Mus. linll. 103. Washington 119. p. 202.

VlrcophyJHa trnneafa (Gohlfuss) 1S26.

1826 Anbliophylluni t runcatuin Goldfuss, Petrefacta Grennaniae I. Düssel-
dorf. 1826. I. p. 46. Tab. XIII. f. 9. & anct. cet.

1844 Carvophvllia trancata IMiohelin, leonogi*. Zoophyt. Pains 1840—47.
p. 153, Tab. 43. f. 9.

1848 TurbiuolLa Edwardei Rouault. Deser. fosiS. terr. éoe. Pau, Mém.
soc. géol. Fi’. 2. sér. T. II. p. 457, Paris, 1849, p. 206. (extT.) et

anct. cet.

Pattalophyllia cyclolitokles Bellordi (mmuiscript).

18 . . Turbiuoliia eyclolitoides Bellardi manuser.
1834 Tur.binol'ia brevis Des'hayes in Líidoucette, HLst. Statist. Hantos—

Alpes, 1834, p. 565. XIII. f. 1—3.
1834 Turbinolia tennistria Desihayas, u. o. p. 565, Tab. XIII. f. 4—6.

1846 Turbinolia eyclolitoides IMichelin, loonogr. Zoophyt. Paris, 1840—47.
p. 268, Tab. 61, f. 9.

1848 Trochocyatbus eyclolitoides M. Edw. & Haiine, Reoh. str. cla.ssif.

poly. róc. et foss. Paris, 1848—51. II. p. 315.

1849 Trochosmilla ? irregnlaiáis M. Edw. íc Haime, u. o. IV. 1. p. 240.

1850 Apiocyathus cyelol'itoMes d’Orbg'uy, Prodrom. pal. sratigr. Paris.
1850—1 852. II. p. 333. no. 654.

1856 Turbinolia et Trochocyathus eyclolitoides anct. cet.

1881 Montlivaultia Pasinii d’Aohüardi, Ant. Corall. foss. Asolo. Proc.
verb. Soc. Tosc. Se. Nat. Adunainza, 1881. p. 249.

1900 Pattalophyllia oyclolitoides Oppenheim, Die Priabonaschichteru
PaLaeonitographica 47, Stuttgart 1900—1901. p. 60. Tab. II. f. 1—7.

et auet. cet.



217

Patt(tlophj/lliu fihiiiosd (firof/niai I

)

1823 Tnrbinolia öinuos^a Bi’og.iiiai't, Sur ](\s ttn-r. cale.-tirapj). Vicenün,
Paris 1823, p. 83, Tal>. VJ. f. 17.

1857 Trootiocyaliijius &inuosu.s iVL Edward.s p. p. Hist. Nat. CoiaÜ. polyp.
progreni. dits. 3 vol. Paris 1857—1860. IT. p. 35.

PaUalophifllki subinflata (Catullo) 1856.

1847 Cai-yoj^yllia psaado-CalvLinwntii Catullo, Ant. Cenni isopr. terr.

séd. svip. Prov. Venete, ^ieni. P. Tst. Vau. Se. Vol. IV. 1847. p.

11. Tab. f. f. 3.

1856 Turbin'olia subiuflata Oatullo. Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova
1856. p. 31. Tab. II. f. 2.

1856 Turbhiolia subbilobata Catullo, u. o. p, 31. Tab. II. f. 3.

1856 Turbinolia turgidula Catullo u. o. p. 32. Tab. II. f. 6.

1868 Pattalophyllia subinfalata d'Aehiardi, Corall. fo.ss. terr. numm.
-A^lp. Veu. P. I. Mein. Soc. It. Nat. T. II. No. 4. Milano, 1866.

P. II. u. o. T. IV. No. 1. 1868. II. p. 3. Tab. 1. 1'. 6. ct auct. cet.

Fetrophyllieltla Gnimi (Catullo) 1847.

1847 Oaryoph>'llia Grumi Oaitullo, Ceni .soipr. terr. s-ed. suin ProA'. Veuete,
Mem. K. Ist. Ven. Se. Vol. IV. 1847, )>. 11. Tab. I. f. 2.

1847 Caryophyllia pedata Catullo. u. o. )). 18, Tab. III. f. 3.

1847 Caryophyllia ? dolium Catullo, u. o. p. 12. Tab. I. f. 4.

1847 Caryophyllia globularLs Catullo, u. o. p. Í5. Tab. I. f. 8.

1849 Montlivaltía Brogaiiaadáana M. Edw. Haluie. Reoh. .s. struct.

cla.ssif. pol. réc. et foss. Paris 1848-—1851. IV. 1. u. 259.

1865 Phyllocoexüa irradians p. p. Schauroth. Verz. Verst. Herzogl. Natu-
raliencab. Cobiirg, 1865. p. 185.

1868 Montlivauitia Grumi d’Aehiardi. Stud. Compar. cor. terr. terz
Piemonte. AIp. Veixete, Pisa, 1868. p. 62.

1868—72 Trochosmilia profunda Reu>ss, Pál. Stud. Tért. Alp. Deukschr.
k. k. Wiss. Acaid. Wien. 1868—72. I. p. 6. 11. 37 III. j). 24. 42,

Tab. II. f. 1. Tab. 54. f. 2.

1872 Epismilia profunda Reuss, u. o. III. p. 2-1. 42.

1885 Petrophyllia Grumi Félix. Krit. Stud. tért. Koi’all. Vieent. Z.

deutsch. geol. Ges. XXXVII. Berlin 1885, p. 398.

Orbicella Beaadouini (J. Hfiinw) 1850.

1850 Astrea Beaudouini .1. Haime in Bellardi. Foss. numm. Nice. Bull..
Soc. Géol. Fr. 2. sér. t. 7. Paris, 1850, p. 679. et 1852, t. 4. p. 288
Tab. XXII. f. 6.

1857—1901 Heliastraea Beaudouini auct. cet.
1914 Cyathomorpha Roehettina Mich.. sp. var. Beaudouini Kranz, Das

Tért. zw. Castelgomberto u. Monteviale in Vicentin Antliozoa.
N. Jahrb. f. M. G. P. Beil-Bd. XXXVIII, p. 273, Stuttgart
1914. p. 291.

Solcuastraea Monteviolcusis. (Catullo) 1856.

18.56 Astrea montevialensis Ca;tullo. Dei terr. séd. suj). Venezie. Padova.
18.56. p. 61, Tab. XIII. f. 3.

'

18.56 Sarcinula eouversa Catullo. u. o. p. 42, Tab. VIII, f. 1.

1856 Sarcinula erispa Catullo, u. o. ]). 42, Tab. VIII. f. 2.

1856 Sarcinula favosa Catixllo, u. o. p. 43, Tab. VI, f. 6.

1856 Sarcinula annulata Catullo, u. o. p. 44 Tab. IX. f. 1.

1856 Astrea Castelini Catullo. u. o. p. 63. Tab. XIV, f. 4.

1866 Phyllocoenia Monsvialensis d’Aehiardi. Corall. foss. terr. numm.
Alp. Ven. P. I. Mem. Soc.. it. se. nat. T. II. no. 4. Milano 1866.
P. II. u. ü. T. IV, No. 1. 1868. I. p. 51. Tab. V. f. 3.

1868. Solenastraea conferta Reuss Pál. Stud. Tért. Alp. Deukschr. k. ,k.

wiss. Acad. Wien. 1868—72, I. p. 30. Tab. XII. f. 4.

t



218

1868 Styliua fasciculaía Reuss. u. o. I. p. 38. Tab. X. f. 1.

1868 Solenastraea columuaris Reusb, u. o- I. p. 41. Tab. XI, f. 7—y.

181/4 Solenastraea monsvialensis de Angelis. I cor. terr. tei*z. It. sett.
Coll. Michelotti, Mus. geol. r. univ. Roma. R. Acad. Liiicei.
ser. 5a, Roma 1894. p. 55-

11)1)2 Heliastraea Dal Lagoi Osasco, Caiitrlb. stud. eor. ceiioz. Venelo.
Pál. Ital. VIII. p. 99, 1902, p. 106 (8), Tab. VIII (I), f. 5a—b.

11/03—1922 Solenastraea monsvialensis auct. cet.

Anliguasf raea Michelottina (Catullo) 1856.

1856 Astrea Miehelotiina Catullo. Dei terr. séd. sup. Veiiezie. Padova.
1856. p. 60 Tab. Xni. f. 2.

1S61 Prioiiastnaea subregularis Gümbel, Gleog-iioöt. Beschr. bay. Alpeu-
geb. Gotha, 1861. p. 666.

1868 Isastraea affinis Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkscbr. k. k. Wiss.
Acaid. Wien, 1868—72. I. p. 172, (44) Tab. XIII. f. 3.

1868 Prionastraea Michelottina d’Achardi, Stud. Compar. cor-terr. terz.

Piemonte. Pisa, 1868, p. 70.

1869 ? Isastraea Michelottina Reuss. 1. í". II. p. 247, (35). Tab. XXIV. f. 1.

1889 Heterastraea Michelottina Reis, Die Korallen dér Reiter Schichteu,
Geogii. Jahreshefte, II. Jahrg.g. München, 1899. p. 151. Tab. IV.
f. 26.

1919 Autiguastraea michelottina Vaughan Foss. cor. Centr. Amer. USA
Xat. Mu.s. Bull. 103, \Vashing''ton, 1919, p. 402.

Lásd még: Diener: Foss. Cat. 28. Anthozoa eoc.
Míniicina fleu.xosa (d'Achiard'O 1875.

1875 Colpophyllia flexuosa d'Aehiardi Cor. eoe. Frinli. Atti. Soc. To.sc.

Se. Xat. I. 1875. p. 39, Tab. VII. f. 2.

HjjdnOfihylUa collinarki (Catullo) 1856.

18./6 Meandrina colliiiaria Catullo, Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova.
1856. p. 69 Tab. IX, f. 5.

1856 Lobophyllia í’oruiosissima Catullo, u. o. p. 53, Tab. X, f. la—c-.

1856 Meandrina costata Catullo, u. o. p. 70, Tab. XV, f. 1.

1861 Mycetophyllia costata Michelotti Étud. Mioc. int'. It. septentr. Xat-
Haarlem. 1847. p. 156.

1863 Diniorphbphyllia oxylopha Reu.s.s, Die foss. Foram. Steiermark,
Denksehr. k. k. Acad. Wien, XXIII. 1864. p. 16. Tab. III. f. 2. 3.

Tab. IV. f. 3.

1865 Trochoseri.s distorta p. p. Schauroth. Verz. Verst. Herzogl. Xat.
Coburg. 1865. p. 186.

1867—68 Cyathoseris formosissima d’Aehiardi, Cor. foss. terr. numm.
Alp. Ven. Catalogo, Pisa, 1867. p. 8.

1871 Hydnophoi'a colliiiaria Sismonda, Mát. Paléont. terr. tért. Piémont,
Mém. Acad. roy TMriu, sér. 2. T. XXV. Turin 1871 p. 67.

1916 Hydnophyllia collinaria Félix, Üb. Hyduoph. vicent. Tért. Sitz.-Ber.

Xatf. (les. Lfeipzig, 43, Jahrgg. 1916. p. 20.

ílydnophyllia profunda (Michelin) 18i2.

1838 Meandrina labyrinthica ? Michelotti, Sj/ec. Zoophyt. 1838. Rei. v.

Bronu, Xeues Jahrb. p. 150.

1842 Meandrina profunda Michelin Iconogr. zoophyt. Paris. 1840—47.

p. .54, Tab. XI. f. 3. ....
1849 üulophyllia ? profunda M. Edw. & Haime. Rech. struct. ciassií.

pol. réc. et foss. Paris, 1848—1851. IV. 2. p. 269.

18.‘)6 Meandrina serpentinoides Catull'o Dei terr. séd. sup. Venezia.

Padova, 1856. p. 70, Tab. IX, f. 8.

1857—1869 Ulophyllia profunda auct, cet.

1857 ? Symphylla Tiedeinanni ^l. Bdwards 1. f. p. 972.

I



1865 Tvochoseris dislorta p. p. S<^'!hauroth. Verz. Vorst. Herz. Nat.
Cobnrg:, 1865. p. 187.

1867

ldo)>hyllia (?) fleuxosa trAchiarcli, Cor. fosjs. Terr. mimm. Alp.
Veiiete Pisa. 1867, p. 6.^

1867 Symphylla serpentinokles d’Achiardi, u. o. p. 5.

1869 Coeloria f platygyra Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkficlu-. k. k.

wiss. Acad. Wien, 1868—72. II. j). 239, (27) Tab. XIX, f. 2.

Hydnoi)ht/lUa scalaria (Cafullo) iHöfí.

18.56 Meaudrina scalaria Catullo, Dei terr. di séd. sup. Prov. Venezie.
Padova, 1856. p. 69, Tab. IX. f. 7.

1856 Meandriua cristata Catullio. u. o. p. 71, Tab. XVI, f. 1.

1856 Meandriua sublabyrinthica Oatullo u. o. p. 73. Tab. XV. f. 3. ( juv.)
186,') Leptoria eocaenica Reuss, Fossi. Fomunin., Anthoz., Br> oz, Ober-

burg-, Denkschr. k. k. Acad. Wiss. Wien. XXIII. 1864. p. 19.

T. IX. f. 9.

1863 Hydnophora longicollis Reuss u. o. i>. 19, Tab. IV. 1‘. 2. 4.

1867 Laliinaeaudra irraidians Reuss, Palaeönt. Stud. Tért. Alp. Castel-
goinberto, Sitz. Bér. Math. Nat. Cl. Ak. Wien. Bd. 56. 1. Abth.
1867. p. 301 (5).

1867 Uloi>hyliia irradians Reuss, Paleont. Stud. Tért. Alp. 3. Abth.
Denkschr. k. k. AViss. Acad. Wien 1868—72, I. j). 165 (37) Tab.
VI. f. 1.

1867 Latimaendra morchelloides p. p. Reuss, u. o. I. p. 151. (23) Tab.
VII. f. 1. (non f. 3.!)

1867—1902 Hydnophora longicollis auct. cet.

1867— 1882 Ulophyllia acutijuáa auct. cet.

1868 Ulophyllia scalaria d’Aohiardi, Corall foss. terr. uumm. Al|). Vénét.
Mem. Soc. Se. it. Milano, 1866. II. p. 25.

1871 ? HjMnophora maeandrin'oides Sismonda, Mát. pour serAÚr
palaeönt. tért. terr. Piémont. Mém. acad. roy. Turin, sér. II.

T. XXV. Turin. 1871, p. 68 Tab. V, f. 1.

1889 Hydnophyllia scalaria Reis. Die Korallen dér Reiter Sohichten.
Geogn. Jahresheft. II. Jaihrgg. München, 1889. p. 134 Tab. II. f. 1.

1914 Hydnophyllia profunda auct. cet. var. longicollis, scalaria, acuti-
.iuga Kranz.

Ijepfonmssu elliptico (Reuss) 18H8.

1868 Coeloisnülia elliptioa Reuss, Pál. Stiud. Tért. Alp. Denik.schr. k. k.

wiss. Acad. Wien, 1868—72. . p. 140 (12h Tab. I. f. 5.

1868 Epismilia glabrata auct. cet.

1868 Montlivaultia Brogniartiana p. p. d’Achiardi, Corall. foss. terr.

numm. Alp. Venete. Milano 1'866, II. Tab. VI. f. 4. (cet excl.)

1885—1894 Leptomussa elliptica auct. cet.

Rltiznufjifí hrevissinra (Deshayes) 1834.

1834 Astrea brevissinia Deshayes in Ladoucette, Hist. Statist. Hautes-
Alp. 1834. p. 565. Pl. XIII.. f. 13.

1846 Astrea brevissima Michelin, Iconogr. zoophyt. Paris, 1840—47 p.

274. Tab. 63, f. 8.

Culumopliyllia creuntlcostatdt (Reuss) 186Í).

1868 Da.syphyllia eompressa d’Achiardi. Corall. foss. ten-. minim. Alp.
Venete, Milano 1866 II. p. 9. Tab. VIII. f. 1. 2.

1869 Rhahflo'phyilia crenatiootsteta Reuss, Pál. Stud. Tetr. Alp. Denköchr.
k. k. Wiss. Acad. Wien, 1868—72. II. p. 237, (25), Tab. XVIII,
f. 4—6. et auct. cet.



CnluniopJij/llia pseudoflabelhi tn (Cuiullo) 18Í7.

1847 Lithodendron pseudoflabellum Catullo, Ceuui sopr. terr. séd. sup-
Prov. Veuete, Mem. r. ist. Ven. Soc. Vol. IV, 1847.

1869 Coeloria ? grandis Kenss. u. o. II. p. 239 (27) Tab. XX, f. L
1889 Hydnophyllia serpentinoides Reis, Die Korallen dér Reiter Scbich-

ten, (jeogn. Jahresh. II. Jabrgg. München, 1889. p. 142.
1894—1902 Ulophyllia flexuosa auct. cet.

1914 Hydnophyllia profunda auet. cet. var. serpentinoides, flexuosa,
platygyra Kranz. p. 21. Tab. II. f. 3.

1857—1861 Dasyphyllia Miolielottii auct. cet.

1864 Calampphyllia fasciculata Ráüss, Die foss. Fór. Anth. Bryoz, Ober
burg, Denkschr. k. k. wiss. Acad. Wien, XXIII. 1864 p. 15,

Tab. II. f. 13. 14, Tab. III. f. 1.

1868

—

1922 Oalamophyllia pseudoflabellum auct. cet.

1881 Cricotheica gemina Quenstedt. és
1881 Orioothe<ia (rigona (Quenstedt. Petrefaetenkunde Deutsohlands, VI,

Leipzig, 1881. p. 967, Tab. 180, f. 43 és p. 968, Tab. 180. f. 44 és 45.

1893 ( 'alanio])hylIia fasciculata Toula. Die Miozanablager. Kralitz in
Mahreu. Ann. k. k. Nat. Hohnus. ^TTI. p. 283, Wien, 18,93 p. 288.

BhabdophifHa tenuis Rcvss 1868.

1868

—

1914 Rhabdophyllia tenuis auct. cet.

1868

—

1869 Rhabdophyllia intercostata Reuss. Pál. Stud. Tért. Alp.
Denkschr. k. k. wiss. Acad. Wien, 1868—72. I. p. 16.5. (37), Tab.
II. f. 7, 8. II. p. 237 (25).

(Jycloseris brazzaensis Oppenheiw 1901.

1875 Cydoseris patera d’Aehiardi. Cor. eoeeuiei dél Friuli. Att. Soc.
Tosc. Se. Xat. I. 1875. p. 195, Tab. XVIII. f. 1.

Cyckoseris Perezi J. Haime 1850.

1802 Porpites ? Fortis, Mém. hist. nat. Italie II. p. 40. Tab. III. f. 3.

1846 Cyclolites Borsonis Michelin, Iconogi’. zoophyt. Paris, 1840—47,

p. 266, Tab. 61, f. 2. (non Tab. VIII f. 4.!)

1850 Cydoseris í Perezi J. Haime in d’Archiac, Hist des progrés de la

géol. III. i>. 229.

1850 Fuuginella Perezii d’Orbigny, Prodrome pal. stratigr. II. Paris,

1850. II. p. 333.

1851—1917 Cydoseris Perezi. Borsonis et ephippiata auct. cet.

Cyathoseris falcifera (Catullo) 1856.

1856 Agaricia falcifera Catullo, Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova,
1856, p. 74, Tab. XV. f. 5. (nagyon rossz ábrázolás!).

1867—1894 Cyathoseris falcifera auct. cet,

1868 Dimorphastraea depressa Reuss. Pal. Stud. Tért. Ali). Denkschr.
k. k. wJses. Acad. Wien, 1868—72, I. p. 173 (45). ‘Tab. XI. f. 10.

Cyathoseris nwltistellata (Beüss) 1864.

1864—1868 iMycetophyllia multistellatii Reuss, et auct. cet.

Cyathoseris rpristellata (Oppenheim) 1901.^

1901 Leptoseris (?) raiústellata Oppenheim, Üb. ein. alttert. Fauneii dér

Österr.-Ung. Mon. Bd. XIII. Wien, 1901. p. 205 (61) Tab. XHI-
(III) f. 8—8a. ... ,, X-

1909 Leptoseris patula p. p. Félix, Üb. eiu. uutertert. Korallem. l>iu;ee-

lona, Palaeontographiea 56. Stuttgart, 1909, j). 122, Tab. Xll.

f. 2. (non f. 1.)



Mycetoscris paíula (Michelotti ) 1861.

1S61 Thamnastraea patula Michelotti, Éld. Mioc. iuf. Ital. Natuikuud.
Verh. Holl. Mattsch. Wetensch. Haarlem 2. Verz. 3. Ded. 1847,

p. 45, Tab. IV, f. 3. 4.

1861 Plerastraea volubilis Gümbel. Geogiiost. Beschr- bay. Alpeng'eb.
Gotha 1861, p. 665.

1864—1868 Podabacia prisea Reuss.

1868—1897 Podabacia patula auct. cet.

1881 Tbamnastraea pulohdLa Queiistedt. Petrei'acteukuiide Deutscb-
lands, VI. Leipzigr, 1881, p. 1023. Tab. 183, f. 32.

1902 Oroseris reguláris Osasco, Contribuzioue stud. eor. eenoz. Veueto.
Palaeontogr. Ital. Vili. 1902. p. 117, (19) Tab. IX, (II) f. 6.

Siderastraea Morloti Beüss 186d.

1864 Siderastraea (Astraea) Morloti Reuss, Po,ss. Fór. Eutlb. Biyoz. Obcr-
burg. Denkschr. math-natw.-el. k. k. Acad. Wiss. 'Wieu, XXIII.
1864. p. 22, Tab. VI, f. 1.

Xoii Astraea Morloti Reuss: Oberoligoz. Korallen aus UngariL,
Sitz-Ber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. I. Abth. Bd. 61, 1870, p. 18,— 1870; Siderastraea íunesta.

Siderofungia belki (Beüss) 1869.

1869 Columnastraea bella Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.

wiss. Acad. Wien. 1868—72. II. p. 24,3, (31) Tab. XXI. f. 5.

Conioseris conferta Beüss 1868.

1868—,1910 Comoseris conferta auct. cet.

1914 Mycetoseris patula var, conferta Kranz, Das Tei-t. zw. Castel-
gomberto, Montecchio Maggiore, Creazzo, und Montevial'e im
Vicentin. Fortsetz. G.: Anthoz. Neues Jabi'b. f. M. G. P. Beil.-
Bd. XXXVIII. Stuttgart, 1914, p. 313.

VycloUtopsis patera (Meneghini) 1867-

1867 Cyelolites patera Meneghini. in litt. d’Achiardi. Corall. foss. terr.

'numm. Alp. Vénét. Pisa, 1867. p. 8.

1867 Cyelolites Zignoi d'Acbiardi, u. o. p. 8.

1872 Cyclolilopsis patera Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.

wiss. Akad. Wien, 1868—82, III. p, 61. Tab. 41, f. 2. 3.

1881 Cyclosei'ksí patera Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutscblaaids, VI.
Leipzig. 1881. p. 1035, Tab. 183, f. 64.

1887—1903 Oyclolitopsis & Cyelolites patera auct. cet.

'J'iirbinolia snícata Lamarck 1816-

1808 TuPbinolite deuxiéme gTandeur Ouváer et Al. Broginiart, Essai
sur la géogr. minéral des environs de Paris, 1808. Tab. II. f. 3.

1816 TurbinoHa sulcata Lamarck, Hist. Nat. anim. sans vert. Paris.
1816—1818 2. éd. 1836. II. p. 2.31, 2. édit: p. 361.

1821.-1885 Tiu’binoiia sulcata auct. cet.

Sphenotpochus erispus (Lamarck) 1816.

1808 'J'iiilbinoliíe aplatie G. Cuwier et Al. Brogniiai’t. Essaá sur la géogr.
rninéral des euvirons Paris 1808 Tab. II. f. 4.

1816 Turbinolia erispa Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert. Paris,
1816—'1818. 2. éd.: 1836. II. p. 231 és 2. éd.: p. 361. Et auct. cet.

1838 Turbinolia trocbiforinis Michelotti, Spécim, zooph. dil. 18,38. Ref.
V. Broun, Neues .Jabrb. 18,38, p. ,54 Tab. I. f. 7.



1848 Spheiiotroehus crispus M. Edwards et J. Haime, Rech. stnu-l.
et elassif. polyp. réc. et foss. Paris. 1848—18.51. II. p. 241. Et
auct. cet.

1881 Sphenotrochus erisiússimus Quenstedt. Petrefakteiikuiide Deutseh-
lands, 5 1- Leiijzig. 1881. p. .540. láb. 179, f. 67 ínon f. S])heno-
trochus pulehellns E. H.).

TrocliosniiUd ncuümarf/o Beüss 1871.

1868 Troehosinilia profunda p. p. Reuss. Pál. Stud. Tért. Alp. Denksclir.
k. k. wiss. Akakl. Wien. 1868—72, I. p. 11 (1,19). Tab. í. f. 1. (non
Tab. II. f. 1.).

Ti ocliosmilia ulpina (Michelin ) 18 i(i,

1846 Turbiuolia alpiua Michelin Iconogr. zooi)hvt. Paris. 1840—47. p.

268. Tab. 61. f. 6.

1851 Trooboeyatbus ? alpinus iM. Edwards et Haime, Monogr. polyp.
foss. terr. Arch. Mus. Hist. Xat. T. V. Paris. 1851. p. 2,3.

]8.')3 Trochocyathus Vandenheckei d’Arehiat* et J. Haime, Descr. auini
foss. group. numm. Inde Pari.s. 1853. p. 184. Tab. XII. f. ,3.

1866 Sinilotrochus incurvus d'Achiardi. Corall. foss. terr. numm. Alp.
Vénét. Mem. Soc. It. Se. Xat. T. II. Xo. 4. Milano. 1866. I. p. 20,

T.ab. !l. f. 1. et anet. cet.

1901—1909 Troehosmilia alpina auct. cet.

(Xon Troehosmilia ineiirva d'Achiardi = Troehosmilia irregu-
laris De.shayes.)

Tiochosinilia longa (Beüss) 18^“-

1870 Troehocyatus longus Reuss, Oberoligoz. Kor. aus Uugarn Sitz.-

Ber. d. k. Akad. Wien. I. Abth. Bd. 61. 1870. j). 6. Tab II. f. 2. 3.

Blacos'milia bUobota (TAchcirdi 18(iH.

1872 PlacotsinilLa bilobata Reuss, Pál. Stud. Teid. Alp. Denksclir. k. k.

wiss. Akad. Wien. 1868—72. III, p. 7. Tab. 38. f. .>—8. mint pl.

eocaenica.
1875 Placosmilia eocaenica d’Ae’hiardi. Corall. eoc. Friuli. Alt. Soc.

Tosc. Xat. I. 1875. p. 9.

1881 Sphenotrochus Rossii d’Achiai’KÜ. Proc. Verb. Soc. Tosc. Se. Xat.

1881, p. 239.

1901 Placosmilia eocaenica Oppenheim, Über einige altért. Faunén dér
Öst.-Üng. iMon. Bad XIII. Wien. 1901. p. 172 (28).

Blncosmilia cornu Oppenheim 1901.

1875 Leptaxis multisiniiosa d’Achiardi. p. p. Corall, eoc. Friuli. Att.

Soc. Tosc. Se. Xat. I. 1875, Tab. VII. f. 1.

Pl(ícosmilia niiiBisinnnsa ((Michelin) 1H46.

1846 TurbinoMa .multisinuo'^a ALichelin, Iconogr. zoophyt. Paris 1840—47.

Et auct. cet sub Troehosmilia.
1875 Leptaxis multisinuosa d’Achiardi Corall. eoc. Friuli, Att. Soc.

Tosc. Se. Xat. I. 1875. p. 21, (118), Tab. IV, f. 1.

1894 2 Placophillia caiiculata de Gregorio, Monogr. foss. éoc. Mt.
Postale Ann. Géol. Paléont. 14. livr. Palermo, 1894. p. 41. Tab.
VIII. f. 239—240.

1894 Placo.smilia po.stalensis de Gregorio. u. o. p. 41. Tab. Vili. f. 237-238.



Slei}liiinosiniiiu d'Achiiirdii Oppenhehn í899.

187.) Tvochocyathus aeíiuicostatus d’Achiardi. Corall. e(K'. Friuli. Att
Soc. Tosc. Se. Nat. I. 1875, p. 72 (3). N'oii: Reuss!
(Non Steplianiiooinilia aeqnioostiatia ainct. cet et Trochocyatlms
aeqnicxx-^tatns anct. c<‘l.)

AmphUtel'w tnuUistellafo ((ínlrotti) 1837.

18^17 Lithodeiidroa iiiultostellatum (rale'otti Méiu* eoustit. ])rov.
Barabant. Mém. cour. pár Acad. Bruxelles, 1837, p. 188, Tab.
suppi. f. 11 (textus Nyst).

1843 Caryophyllia nmltistellata Nyst. Deser. Coquilles polyp. i’oss. terr.
tért. Belgique, Bruxelles.. 1843 p. 628, Tab. 48, f. 10.

18.50 Diplhelia multistella d’Orbigiiy. Prodrome pal. stratigr. Paris,
II. p. 403, Nr. 1271.

1850 Diplhelia nmllostellata M. Edw. «S: Haime. Reeli s. str. classif.
polyp. réc. foss. Paris, 1848—18,51. V. p. 88.

1857—1861 Diplohelia luultistellata auct. cet.

Siylophora aunulata Reuss. 1864.

1847 Astraea raristella p. p. Michelotti. De.scr. foss. terr. niio<-. It.

septentr. Naturk. Verh. Holl. Maatsch. Weten. Haarlem, 2.

Verz. 3. Del. 1847. p. 44.

1861 Stvophora raristella Michelotti, Ét. Mioc. inf- Tt. sc'pteutr. u. o.

2. Verz. L5. Del. 1861. p. 32.

1864—1906 Stylophoi’a aunulata auct. cet.

i^tplophoru conferta Reiiss 1868.

1868 Stylophoru tuberosa Reuss, Pal. SUid. Teri. Alp. Deuksch. k. *k. wiss.

A'kad. Wien, 1868—72, I. p. 174, (46) Tab. IX. f. 7. (no.n d’Aohiardi)
1868^—1914 Siylophora conferta auct. cet.

Dictfjaroeo clniactuna ( Mcncf/hivl ht lith) (Michelotti) 1861-

1856 i Vineularia rhombiphora CatuUo, Dei terr. séd. sup Venezie,
Padova, 1856. p. 24, Tab. 1. f. 4.

1861 .S.yloeaenia clinactinia Michelotti, Ét. Mioc. inf. It. septentr. Verh.
Holl. Maatsch. Weteen. Haarlem, 2. Verz. 15. Del 1861, p. 34, Tab.
153, XV, f. 5. 6.

1864 Stepahnocoenia elegáns Reuss, Foss. Foram. Anth, Bryoz. Ober-
bnrg, Denksehr. nat. wiss. Cl. d. k. k. Akad. wiss. Wien, XXIII,
1864, p. 21.

1866 Stephanocoenia clinactinia d’Achiardi, Couall. foss. terr. niimni.
Alp. Vénét. Milano, 1866, és 1868. I. p. 47.

1868 Dic.yaraea elegáns Reuss, Pal. Stud. Tért. Alp. Denksehr. d. k. k.

wiss. Akad. Wien, 1868—72. I. p. 163, (35) Tab. XV. f. 6. 7. 1873,
1. c. III. p. 43. Et auct. cet.

1881 Dictyaraea excentrica Quenstedl, Petrefactenkunde Deu.schlands,
VI. Leipzig, 1881. p. 1059, Tab. 184. f. 65.

1900 Goniai’aea clinactinia Oppenheiiu, Die Priabouaschichten und ihre
Panna, Palaeontogr. 47, Stuttgart, 1900—1901. p. 54.

1902 Dictj'araea superficialis Osasco. Coutribuz. stud. cor. cenoz. Veneto.
u. o. VIII. 1902. p. 120, (22), Tctb. IX, (II), f. 12.

1902 Astrocoenia irregularis Osasco, u. o. p. 112, (14), Tab.*lX, (II), f. 1.
1012—-1915 Dietyaraea clinactinia auct. cet.
1922 Dictyaraea clinactiniana Gripp, Beitr. Geol. Mazedonieu, Hamburg.

I niv. Abhandl. a. d. Géb. Auslandskunde, VII, Reihe C. Natur-
wiss. 3. 1922. p. ,51.



Stylocoenia taurinensis (Michelin) 18i2.

1842 Asírtía taurinensis Michelin, Icono^r. zoophyt. Paris, 1840—47, p. 62,

Tab. XIII. f, 3. Et auct. cet.

18.56 Astrea bisteUata Oatullo, Die terr. séd. sup. Venezie, Padova, 1856.

p. 66, Tab. Vn, f. 4.

1881 Stylocoenia lobatorutimda Quenstedt, Petrefacteukunde Deutsch-
lands, VI, Leipzig, 1881, p. 981, Tab. 181, f. 17—22.

1847

—

1881 Astraea Taurinensis Michelotti és Quenstedt, —
1919 Astrocoenia taurinensis Oppenheim. Das Neogen in Kleinasien,

Zeiíschr. Deutscb. Geol. Ges. 70, f. 1918, Berlin, I. p. 69.

1848—-1922 Stylocoenia taurinensis auct. cet.

Colmnnastraea Caillaudi (Michelin) 1846.

1846 Astrea Caillaudi ^lichelin, Iconogr. zoophyt. Paiós, 1840—47.
1846 Porites elegáns p. p. Leymerie, Mém. terr. Xumni. Corbiéi*es et

Mont Nire, Méni. Soc. géol. Fr. 2. sér. T. I. Paris, 1846. p. 356,

Tab. XIII. f. 2.

1850 Astrocoenia Caillaudi M. Edw. & Haime, in d’Archiac, Hist. des
progr. de la géologie III. p. 228.

1851 Prionastrea Caillaudi d’Orbigny, Prodrome pal. stratigr. Paris.
II. 1950. II. p. .533.

1852—1871 Astrocoenia Caillaudi auct. cet.

1896 Colmnnastraea elegáns Bontscbew, Das Tért. Beck. Haskovo, k. jk.

geol. Reiehanst. Wien, 46, 1896, p. 366, Tab. IV, f. 1—2.
1899 Astraea elegáns Oppenheim, Üb. íniíteleoc. Faun. Herzegowina,

Neues Jahrb. f. M. G. P. 1899, II. p. p. 108.
1901 Colmnnastraea Caillaudi Oppe<nheim, et anct. eet. — 1909.

Actinacis cognata Opvenheim 1901.

1875 Actinacis delioata d’Arobáardi, CoraU. eoc. Friuli, Att. Soc. Tosc.

Sci. Nat. I. 1875, p. 20.3.
. . . ^ .

1900 Actinacis delicatula Oppenlieim, Lber eiuige u*rige Bestunuiiuugen.
' Zeitschi*. Dehutsch. geol. Ges. 51. Protocolle p. 49. Berlir 1899.

p. 54.

l‘.R)l—1906 Actinacis cognata auct. cet.

Astraeopora compressa Reus.s 1864.

1881 Aistraea bilineata Quenstedt, Petrefactekunde DeutsohlaiuLs, VL
Leipzig. 1891. VI. p. 910, Tab. 178, f. 46.

Aíitraeopora decaphylla Reuss 1868.

1856 Astraea cylindriea Oatullo, Del terr. séd. sup. V enezie, Padova
1856, p. 61, Tab XIII, f. 4.

18,56? Stylina tecta Catullo, u. o. p. 41, Tab. II. f. 11.

1867 Astraeopora cylinrica d’Acbiardi, Corall. foss. terr. numm. Alp.

Vénét. Pisa, 1867, p. 9.

1868 Astraeopora decaphylla Reuss. Pal. Stud. Tért. Alpen k. k. w:ss-

Akad. Denkschr. Wien, 1868—72, I. p. 135, (7), 161 (33), Tab. XV.
f. 1. — III. p. 4.3. 1872.

1871—1914 Astraeopora decaphylla et cylindriea auct. cet.

Astraeopora minima d'Achiardi 1867.

18ö7_1900 Astraeopora minima auct. cet.

Dendrocis GeY vilin (Defráncé) 1828.

1828 Madrepora GerviJJji Dcfrance, Dict. d. Sci. nat.

XX^^II. p. 8.
.

18,50 Denraeis Gervillii M. Edvards et Haime, Monogr. Brit.

London. Palaeoutogr. soc., 18,50—1854. p. XXIII.

1823—1828.

Pass. Cor.



1856 8eriatoi)ora cribrata Catulo. i)ei toi-r. séd. siip. Veuezie, Padova.
1856, p. 80, llab. XVII. f. 8.

1861 A^troheiia coral'loidea (M«negh. i. litt.) Micbelotti, Étud. Mioc. luf-

it. sept. Naturkund. Verli, Holl. Maatsch, dér Wetensch. Haar-
lem, 2. Verz. 15- Del. 1861, p. 155.

1868 Dendmcis nodoöa Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp.'k. k. wiss. Akad.
Wien, Den'kschr. Wien, 1868—72. p. 172, (44) Tab. XV. T 2. 5.

1868 Dendracis mamillosa Reuss, u. o- p. 162, (34) Tab. XV. f. 3.

1881 Dendracis? Haiding-eri Quenstedt, et nodosa Queustedt, Petrefacten-
kunde Dentschlands, VI. Leipzig, 1881, p. 10.57, Tab. 184, f. .59,

illetve: p. 1057, Tab. 184, f. 60.

Dendracis seriata Remis 1867. (Július.)

1856 Seriatoixu’a cribiiaria Catullo, Dei tei-r. séd- sup. Veuezie, Padova,
1856. p. 80. Tb. XVII. f. 8.

1867 (augusztus) Deudracis granulo-costata d'Achiardi, Coralli foss. terr.

nunim. Alp. Vénét.
1867 Dendracis granulato-costata d’Achiardi, Corall. foss. lerr. niunm.

Milano. 1866. Tb. I. f. 16, 20. 21.

1868 Dendracis seriata et granulato-costata d’Achiardi, Stud. comp. cor.
terr. tért. Piomoute, Pisa, 1868. p. 74.

Goniopora numnmlitica (Reuss) 1864.

1864 Porites nunimulitica Reuss, Die foss. Foram. Authoz Bryoz. Ober-
burg, Denksohr. miath. -natw. -Classe d. k. k- Akad- Wiss. Wien,
XXIII. 1864. p.28, Tab. VIII. f. 7—8.

1867—1868 Porites ramosa d’Achiardi, et auct. cet.

1881 fLitharaea Caillaudi Quenstedt, Petrefactenkunde Deutsehlands,
Leipzig, 1881. p. 1060, Tab. 148, f. 67.

15Ki3 Goniopora Oberburg 1 (Oberbiirgiensis prima) Bernard, The genus
Goniopora. Gat. Madrepor. Brit. cor. Mus. Nat. Hi.st. IV, 1903,

I. p. 125,194.

1903 Goniopora Vicenza 4 (Vicentina quarta) Bernard, u. o. IV, I. p.

109. 193.
^

1903 Goniopora Vicenza 7 (Vicentina septima) Bemard, u- o. IV, I. p.
110. 194.

1922 Litharaea ramosa Gripp, Beitraege zr Geologie Mazedonien.
Hamb. Univ. Abhandl. VII, Reihe, C. Naturwiss, 3. Hamburg,
1922. p. 50.

Goniopora Pellegrínii (d'Achiardi) 1867.

1867 Porites PeUegTinii d’Achiardi, Cor. foss. terr. nunmi. Alp. Venete,
Pisa, 1867. p. 10. Et auct cet.

1896 Porites ramosa Oppenheim. Die Eozaenfauna Monté Postale bei
Bolca. Palaeontograph. Bd. 43, Stuttgart. 1896—97. p. 136. vesd
ö.ssze Koch: Über Oaryophyllia rugósa Moseley. Morph. ,Tahr-

buch 15, p. 10. Leipzig, 1889, p. 51, 1900-
1903 Goniopora Vicenza 2 (Vicentina secunda) Bernard, The genus

Goniopora, Gat. Madrepor., cor. Brit. Mus. Nat. Hist., IV. I. p-
108. 193.

1903 Goniopora Vicenzíi 8 (Vicentina octava) Bemard, u. o. IV, T. p-
111. 194.

Goniopora ramosa (Cafnllo) 1856 (non Rciiss!)

1856 Porites ramosa Catullo, Dei terr. séd. sup. Veuezie, Padova, 1856.

p. 77. Tab. XVII. f. 6. B.
1903 Goniopora Vicenza 1 (Vicentina prima) Bernard. The Genus

Goniopora, Gat. Madrep. cor- Brit. IMus. Nat. Hist. IV, I. p-

Kf/, 193.



1883 1 Gouiaíitraea Coc;cliii Mayei-Eymar, Die Versteiuerímg-en tért.

Schicht. westl. Iiusel Birket-el Quiam-See. in K. A. Zittel,
Beitr. Geol. Palaeout., d. Lybischen Wüste, Palaeontog:r. XXX.
II. Pál. Teli. Cassel, 1883, p. 73 (7).

1900 Porites ramosus Oppenheim, Die Priabona?»chieht8n n. ihre Fauna.
Palaeont. 47, S'hittg'art, 1900—1901. j>. 50.

GonioiJora md\s (Beuíss) 1809.

1809 Litlkaraea rudis Beüss, Pai. Stud. Tért. Alp. Denksehr. d. k. k. wiss.
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1872:111. p. 45.

190;; Goniopora Vicenza 6 (Viceutiua sexta) Bemard, The Genus
Gouiopora, Cat. Madrep. cor. Brit. Mus. Xat. Hist. IV, I. p. 110.

Heliopora Bellardil (J- Hmrne) 1852.

1852 Polytremacis Bellardii J. Haiine. in Bellardi Cat. raisson. foss.

nmnm* eom. Nioe. Mém. Soc. Géol. Fr. 2. sér. T. 1\". Paris, 1852.

p. 289 (85), Tab. XXII. f. 7.

1850 Millepora g;lobularis Catullo, Del terr. séd. sup. Venezie. Padova
1856. p. 78, Tab. XA^I. f. 9.

1867 Heliopora globularis d’Aehiardi, Cor. foss. terr. minim. Alp. Venete.
Pisa, 1867. p. 11.

t.s(i- 1902 Polytreinaeis Bellardii auet. cet.

1872- 1922 Heliopora Bellardii auet. cet.

MWepora dalmufliia Oppenheitu 1901.

1870 Millepora cylindrica Eeus.s, Obcroligoz. Kor. Cng-arn, Sitzber.
Akad. wiss. Wien, LXI p. 19, Tab. IV. f. 4.

1901 Millepora dalmatiua Oppenhelm. Üb. tért. Faunén Österr.-Ung.
Mon. XIII. p. 164, 197, Tab. XVI. fig. 10.

Millepora Beiissi Kühn 1928.

1868 Millepora verruco.sa Beüss, Foss. Anthoz. d. Sc'hichten v. Castel-
goiuberto. Denksehr. Akad. Wiss. Wien, XXVIII. p. 42, Tab.
XV, f. 9.

1928 Millepora Beussi Kühn, Foss. Cat. I. Anim. P. ;16, Hydrozoa. p. 101.

A^l. The eocene eorals of the bungarian
t r a 11 s d a n n b i a n p r o v i n c e.

By Gábriel Kolosviiry (Bndaiiest)

a) P r e f a c e.

Tbe uiaterial of tilie bungariau traiisdanubian eticene eorals are
in tbe collectionis of tbe Hmigarian National Mnseum (departement
of Palaoontology), in tbe Museuni of tbe Geologieal Institute of tbe
University of Budapest, in tbe Mnseum of tbe Hungárián State
Institut fór Geology in Budapest ancb tbe privat-colleetion of Prof.
Dr. BaulStreda at Budapest, tbey are all examined by me.

I bave 114 species deterniiued and 14 new .species descrilied (128).

As i’esult I caai say, that tbe bungariau traiisdanubian eocene
eorals are in greatest part elenients of tbe Mediterranean of tbe old

tertiary age; few elements of Nortb are to be found. Somé s]>ecies

are alsó ín tJie East-Indies and somé in tbe palaeogne sedimeiits of

the SE-parties of tbe eocene Tbetys to be found.
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The liuugariau eoeeue eoral-fauua is tlieredre with a niediterra-

nt'iiii characdor. It has somé eiulemisimiis, they are as follows:

C i r c o 1) li y 1 1 i a II a ii t k e n i, C y c 1 o s e r i s m i ii u t a,

T r u e li o e y a t h u s a f f i n i s, T r o c h o s m i 1 i a a e q a a 1 i s.

T r o e h o s ui i 1 i a l) r a c h y p o d a, T r o c h o s in i 1 i a 1 o n g: a,

and S t y 1 oe o e n i a m a e r o s t y 1 a.

As a seeoiid resiilt 1 ha\ e to say the eocene corals of the hiuifra-

riaii traiisdanuhiaa provinee do nt tliffer írom tlre oligrocene corals,

onJy from thc miocéné corals. The luingrarian oligooene has nt t-he

character of tiie „o 1 i g o e e n e c o r a 1 - f a n n a“, therefore these can
nt be separaiefl. The eocene coral-fanna died in the oligocene and
in the npper oligocene age already the miocéné corals are living.

The limit of the two coralfauna is prohably between the npper
oligocene and middle oligocene.

The greatest part of our eocene coral-fauna are placed in the
inkldle eocene sedi ments and tlie T n r b i n o I i da e dominah^ in

•that time.
In tlie follow capitre are the new si>ecies descrihed:
Calamophyllia curvicostata
Rhabdophyllia bndeuse
Cycloseris minnta hungarica
?l\irbinosoris Xoszkyi
ITnrbinoseris Vadászi
Archicoenopsammia hungarica n. gén. n. sp-

Flabellnm rotundnm
Flabellnm Sztsi
Flabellnm Szápárense
?Ti-ochocyathns Stredai
Trochosmilia 4-eingnlata
Astraeopora foimai
Stephanosmilia Vadászi
Stephanosmilia dendricola
Stylacropora hnngarica.
The descriptions are as followes:

h) D es c r i p t i 0 n s of the new species

CalamophulUa ciirrivostafa n. s-p.

7 isolate specimens.

Height 11, 14, 16, 17, 18, and 30 mm.
Diameters of the ealyoes 3x4, 4x6, 5x6, 6x7, 7x5, 6x9 and 9x8 mm.
Cí>stae nndulatae („c n r v i c o s t a t a“) with anastomoses; wery

fleveloped, eqnally, pro parte uneqnaily thin or big. Tlie, number of
the costate and alsó the septae is 34, bnt I have a specimen with 48

íxnatae and an other specimen in division-stade. A speeimeai has 54
.septae.

Colnmella spongions, transver.sae lamellae redneed.
Loc-alities: Ötokod, middle eoc*ene, lower horisont; lég. J. Har-

mat & J. Xoszky 1937. Inv. numb. Ha- 407, coll. Hnng. Xat. Mns.
— PirszUivám, lower eocene. lég. E. Szts 1948. X. without inv.
nnmb. Coll. Hnng. Xat. Mns. — Bajót, middle eocene, lower hori.sont;
coll. State Inst. fór Geology, Budapest.
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B.habdophyUia budense h. sp.

3 fasciate colonies.

Heiirhi: of the colouies 60 mm.
Diameter of the colonies 64x25 mm.
Diameter of the calyces (cireular and elliptical forms) 9x4, 9x7.

8x7, 9x6, 10x6, 12x6, 13x5, 15x5.

The interspaces between the calyoes 7, 8 and 9 mm.
Septae in the calyces from 36 to 100.

A pseudocolumella present, the transversae lamellae are visible
by the periphery of the calyces.

The costae are equally and granulated; the transversae thecal-
cinffuli are alsó rudimentally present.

Localities: Budapest (,,budense“), Zu^liget, npper eocene, lég.
L. L ó e z y 1877, inv. iiumb. La. 19, coll. Hung. Nat. Mus. — Buda-
pest, Endrdy Street No. 61, upper eocene, lég. I, Harmat & J.
Noszky 1936. Inv. nimib. Y. 673, Hung. Nat. Mus.

Cycloseris mimifa Jnniynrica n. ssp.

3 isolate s]>ecimens.
Diameter 1 cm.
Cireular tliin-formed calyces with a great Central forameii

without Nummulina! (Fór the typ Cycloseris minuta
R e u s s is the N u mm u 1 i n a-associaton with the coral a caracte-
ristical phenomenon. The Nummulina is in the centraJ-foramen
of the C. m. m. enbedded!).

External side of the coral is smooth, A\dthout a contact lietween
the septae and costae.

The number of the septae 72; somé septae (usually 6) with anasto-
mose. Colour grey.

Locality: Nag^^dtovácsi, m eocene, lég. M. Hantken, coll. Inst.
_Geol. üniv. Budapest.

? Tnrbinoseris Noszkyi »?• sp.

1 no complet specimen.
Height 15 mm.
Diameter of the calyce 25x2 mm. No cireular, bút liexagonal.
Costae no AÚsible.

The 8 primoridal septae are caracteristically fór this new species.

The other septae are wery thin and numerous. Tlie transversae
' 'liamellae are visible.

Columella absent.
Locality: Nagyesztergár, m. eocene, lég. J. Noszky („Nosz-

k 3^i“) 1934, Inv. numb. W. 549. Coll. Hung. Nat. Mus.

fTnrbinoseris Vadászi n. sp.

Two incomplete specimens.
Height 15 and 20 mm.
Diameter of the calyces 10x15 and 16x22 mm.
The all second septae and costae are better developed, than the

others. The costae are granulated. Septae wery numerous, thin, midu-
1 alté, and their number more than 150. Only 1 septum is abnormally
developed. The snrfaee of the septae is granulated.



Trausversaje huaellae i)resent, coluinella and pali abs«inl.

Locality: Felsögalla, m, eocenc, upper horisont, lég. I. Harmat
& J. N OS zk y; inv. numb. Ja. 807, 19íl7. XI. 24. Coll. Hung. Nat. Mns.

ArcJncoenopsammia n. fjenns.

Coenosteum granulated-perforate-il or trabeciüated. The surface
of the coenosteum and the tubular calyees equally. The tubular
c-alyces developed from the central-styl, they has a Central or decent-
ral positioxi. The inner surface of the calyees a,re deep. Coluraella and
pali absent.

Archicoetiopsatnmia hungarico i>. sp.

Two colonies.

Basis diameter of the styl 30x23 and 20x15.
Tubular calyces are 15, 16, 28 and 40 mm long. Basis diameter

of the calyces 1—1-5 cm, diameter of the upper part of the tubulai-

calyees 3-^ mm. The peripherical tubes are horisontally, the Central
tubes vertically dicveloped. The nnniber of the tubulai*calyces of the
colonies are 95.

Tlic septa are thin. fragil, bút the parietal (aboral) sides bigger
and their number is 28 or more. Primordial septa are 12, these oon-
fluent with the centrum. Columella and pali absent.

Many little calyccs are alsó present, they have a diameter from
1 to 2 nun.

Locality: Felsgalla, m. eocene, upper horisont, lég. R. Streda,
in coll. Streda Inv. numb. 14.100. — Felsgalla, middle eocene
upper horisont, coll. Hung. Nat. Mns. without inv. numb.

Fiahélium rotundum n. sp.

1 specimen of a eylindrical Flabellum.
Height 23 mm.
Diameter of the calyce 21x19 mm.
Basis pointed.
All 4th costae better developed as the otliers. Soinetimes pro

parte curved, no all rectall. All costae granulated.
The number of the septae 34, 10 arrive to the centrum. Tlie

adorale ends of these septae are thdck. The surface of the septae is

.smotth.

Locality: Mogyorós, middle eocene lower horisont, lég. M. H an t-

ken, coll. Hung. Nat- Mus. Without inv. numb.

Flabellum Sztsi n. sp.

A singular specimen.
Height 29 mm.
Calyce 16 mm large.
Basis with a short style pointed.
Two transversal oesits ciroular to the wall.

The periphery of the calyce extenidet, the diameter 1X1.5 cm.
Our new species has 12 septae, they are short their surface is

transversae striated.
The specimen are found embedded in a clay bed by Bajót, midd-

le eocene, lower horisont, lég. E. Szöts & Kolosváry 1948. X.
Coll. Hung. Nat. Mus. without inv. numbei’.
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Ftabellum Szúpáreuse ii. sp.

Lüké to F 1 a b e 1 1 u m B e 1 1 a r d i i. 1 specimen and 1 L aírmení
are collected.

Height 14 mm.
Dia.metev of tlie ealyce 22x12 mm.
C-Oáíac nnequalíy: aM 4-íli eosttal bcttcj- tlian tbc otiliers dcve-

loped. The costae are large: 1—1.2 mm. 20 costae are present and
ari’ive the hasis. The two costate-side of the shell are a liitle lobnlar.

Shell diameter 11x24 mm.
Tliieinnmber of the septae 62, the .septae are thin, their adoral emis

shmall. no thick. 12 septae alTi^•e the centrum. The snrface of the
septae is sraooth. The shell has 3 cingruli, cireular to the bouth sides.

Locality: Szápár („S z á p á r e n s e“), country Veszprém in Hxiii-

grary, lég. M. Hant ken 1868. Tnv. nmnb. 2. coll. Mns State Inst.

fór Geol. Biidai>est.

? Trocíiocijotfnis Sfredoi n. sp.

1 little specimen.
Heigh*

2

mm.
Diameter of the ealyce jlx2.5 mm.
The co.stae ai'e well developed, eqnailly, their niiml>or 24, by tlie

circnmfei’ent^ of the ealyce wery poi-minent.
The ba.sis pointed.
The number of the septae 44. The number of the big septae

tprimordial septae) 24. 12 .septae are eonflnent. Columella and pali

mluced.
Locuility Bajót, middle eocene, lower horisont, lég. R. S t r e d a.

In coll. S t r e d a. inrv\ mimb. 9(M.

Troi hosniilia 4—cincjvlato ii. sp.

4 specimens.
Height 1.5 cm.
Diameter of the ealyce 1 cm
Basis a little reenrved.

AjU secand costae are hetter develoi>ed. as the others, bnt are all

granulated.

l'he ealyce is calcified, .so that 1 can jw>t the number of the

.septae to observe. The character of this new species are the 4 ciliguli

(,.4—cingnlata‘‘) they are aequatorially circnlar to the shell well

íuad more or less extendly developed.
Localities; Bakonybél, middle eocene; Bajót, middle eocene lower

horisont, coll. Hung. Nat. Mns. inv. nnmber S. 847 and coll. Mns.
State Tust. fór Geol. Hang. Bnde])at. Collectors nneertain.

Sfephauosmilia Vadászi n. sp.

Pragments of somé speenmens.
Height 1 cm.
Diameter of the caB’ce 7x6 mm.
All the 3th or 4th costae are l>etter developed, thaii the others.

The costae are gatmailated. The tarnsversae theca-rndiments are to be

obser>’e.
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Tlie eiid and tho snrl'actí of the scptae (more by tlie yoiing:

specimens) are serrated ;md oranulated. Tlie grannli are in more or

less regnlar lines developed.
Columella spoiifíions, pali preseut.

The nniuber oi' the septae 36, 40. 46 and 12 soptae or alsó the

others arrh-e to the colnmella and confliient with theea.

Ti-aiisvemae lamellae absent. the interseptal spaces are emp1y.
The septae hy the periphery of the ealyee are very proniinent.

The hasis is cnrved and with a cylindrieal snrface.

Loc-ality Gánt. monnt Gráiiás. lower eoeene, lég-. E. S z ó t s,

1941 —1945, coll. Hiing:. Nat. Miis. withont inv. nninb.
” 4

Stephanosmilia dendricola ii. sp.

Frag'inents of somé speeiniens.
Height 6—11 mm.
Diameter of the calyces 7x6, and 8x6 mm.
The eostae are smoöth (no grannlated!). External tliecah'rag-

nients ai‘e rarely and redncally develoix^d. The interseptiii spaces
w ith synaptlen li

:

The sniTaee of the septae upper and in tlie adoral en.d granalaied

or with fine borders.
Columella well developed and porous, with the primordial

septae confluent. The nnniber of tlie septae 56.

Basis recurved, with a cylindrieal snrface („d e n d r i c o 1 a“)

'This cylindrieal snrface is 5.5—h mm, long and 2.5—4 mm large. TliLs

snrface demonstrate that onr species has in life on a dendroide sxibs-

trate to attached.
rxKjaJity ; Csáh'vár—Hossznharasztos, lower eocenie, lég. E. S z ö t s

1941. — Gánt, monnt Gránás, lower eoeene, lég. E. S z t s. Coll.

Hnng. Nat. mus. Withont inv. nnmb.

Astraeopofa fonioi n. sp.

A little colonia. Diameter '2—2.5 cm. Hight 1.5 cm. With a
ohmall styl.

Nnml>er of the calyces 36.

Number of the septae 6, the rndimental-septae am 4.

Wall of the calyces thick, pi*ominent. Coenenchyma rndimentally
developed, calcified. The charaMers are nt inaduit.

Locality: Fonmii pnsrta bj* Gánt, lower eoeene. Lég. Göckh,
1869. In the Mns. of State Gological Intstitnte.

Stylacro'pora hnnyarica ». sp.

3 fragments.
Like the A c r o p o r a h e r z e g o w i n c n s i s and S t y 1 a c-

r o p o r a e o c a e n i c a.

Coeojositeum very grandnlated.
Diameter of the calyces less than 1 mm.
Two directive septae and colnmella („S t y 1 a c r o p o r a“‘) pré-

sén t.

The interspaces between th,e calyces is 2—3. of the diameter
of the calyces. Transvei-saie segments al.»jen:t.

Locality: Felsgalla, middle eoeene, upper horisont, lég. I, H a r-

mat & J. Noszk>*. coll. Hnng. Nat. Mns.
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() S u iJi 1)1 a r T.
^

Fi’om the 128 species are only in lower eoeeiie 5, oiily in npper-
eoceue 5 species lo fonnd, the otliers species in tlie niiddle eocene.

Only in lower eoccne:

Stylophora italica

Flahelliun Szápárense
Astraepora fornai
Stephanosmilia Vadászi íc dendricola.

Only hl npper eocene:

Goniastraea rosicnnsis
Antig'uasti'ajea Michelottiiia
Astraepora mostarensis
Rhabdophyllia budense.
Ti*aclicsmi láa irrcgnlaris.

Only in lower horisont of the niiddle eocene:

Pattalopbyllia subinflata
Siderofungia bella

Gomoseris couferta
Turbinolia siilcala

Sphenotroclius crLspus
Trocbocyatbus eoncinnus & Stredai
Trocbosmiiia longa, multilobata, 4—cingulata, and cormonsensis
Placosniilia coriiu
Phyllosmilia calyculata
Actinacis congata & perelegans
Goniopora ramosa
FI abelliim rotimdiun & Sztsi
Calamophyllia curvicostata

Only in npper horisont of the middle eocene:

]’]] asniopbyllia medunensis
Pattalopbyllia sinuosa
Petropbyliiella abbreviata
Manicina flexuosa
Hydnopliyllia profunda
Calamophyllia grandis
Gyathoséids multistellata
Thamnastraea leptopetala
Tímciiosmilia minnta
Parasmilia crassicostata
Astrocoenia subreticulata
Stylocoenia tanrinensis
Colmnnastraea Caillandi
Dendracis seriata
Goniopora rudis
Millepóra nodosa & Reussi
Archicoenopsammia bvmgarica
Turbinoseris Vadászi
Stylacropora Imngarica •



In the lowei* horisout of the iniddle eooene is caraet.eristiciil the
dominantia of the T u r b i n o 1 i d a e.

In the upper borisont of the midd le eocene is the ffreat numbei-
of the grenera caraeteristical, the few nuinber of the specific T u v h i-

II o 1 i d a e and the dominantia of the colonisierted corals.

The stratigrraphical table is;

Corals
I

Lover eoc. Lower h. m. e. Upper h. m. e. Upper eoceu

5 sp. iilii
3 sp.

5 sp.

8 sp. MMMMM
8 sp.

9^^99’9
3 sp.

WJ9/MM99
11

5 sp.

27 sp.

19 sp.

31 43 51 26

^ .-O

From the onr species are fonnd in the plaeogéne ag:e in

:

Italy 74 species
Balean 57 „
NW-Europe
(Germany, Francé. Svizzeraland, W—Alpes,

Steier, C. S. R., Be]|?e, Eng'land etc . . .) 32 „ ^

Meditervanean
(Espagne, Egypt, Nizza etc...) . . . . 20
East-Indies . 6
Madagascar 2 „
Bast-Africa 1

Armenia f ^

Sud U. S. 8. R. (
”

Java
Nord-West-eieinenits .

• 32
Siid-elements 153
S-Ea.st-elements 12
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Pótlás

Astraeopoi\i sp. Zire. mosógödrök, brakos víz?

Calamophyllia sp. Ótokod. Tolkod, Páty, Budakeszi.

CaJa^nopliyllin curvicostata. Ótokod, KábeLakna, lég. Harniath
Xoszky. 1937, Ga. 803, Magy. Nemz. Muz.

CalcimophylUa pseudoflabellum, Bükkzsérc.

Calamophyllia stibfiUs, Budakeszi. Bajót, 1870. Földt. lut. C. curvi-
costata hoz hasonló.

CircopJiyllia annulata, Felsögalla.

Conwseris conferta, Felsögalla,

Cyclolites Héberti. Felsögalla. — Az irodalom szerint (L ö w y) a
kisszabadsághegyi nummulinás mészkben fels eocénbl említve, vala-
mint Pátytól DK-re Numulina o r t h ophr a gmin

á

s mészkbl
ugyancsak a fels eocénbl ismerteti Bokor György.

Cycloseris sp. Páty, fels eocén.

Cycloseris brazzaensis, To(koiL

Cycloseris niinufa mimita. Tokod, Felsögalla.

Dendracis sp. Ótokod.

Dendraeis Haklingeri, Tokod. Felsögalla.

EuphyUio contorta, Ba.iót, Ótokod. Nagynémeteg> háza, Felsögalla,
Tokod, Kisszabadsághegy. Az ótokodi példánynak feltenöen finom kül-
bordázata van. A Oseiniyéröl való példányt Chocsensky gyjtötte.

Euphyllia forojidiensis, Nagynémetegyháza (k. eocén) és Felsögalla.

Favia caryophylloides Fromentel. Kalotaszentkirály, Bogdán-hegj'
töve. Az intemiediana márgából gyjtötte 1884-ben Koch Antal.
Egy gombaalakú telep. Tömör. Kelyhak oválisok, vagy 4—6 szögüek.
Egymással intercostalis sövényekkel és keskeny árokkal elválasztottak.
Coenosteum nincs. Columella redukált és szivacsos.

Goniopora sp. Bajót és Felsögalla.

Goniopora Pellegrinii, Tokod.

Goniopora romosa. Tokod.

Isis brevis, Páty és az irodalom alapján (Löwy) budai márgában
a fels eocénbl. A Schafarzik és Vend 1-féle könyv a kiseelli

agyagból, mint az oligoeén tengernek nem egészen partközeli iszap-

ledékéböl szintén említi.

Millepora sp. Tokod, Felsögalla.
MWepora dalmatina. Tokod. Bajót. Fesgalla.
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Millepora dcpauperata, Bajót, Felsfealla, Tokod. A bajóli példányon
jól láthatók a Bs eh ma-féle ampullák (lásd iiod-).

Mille]K>ra nodosa. Tokod.
Forites cm^tulnm, Felsögalla.

RhabdophylHa granulosa, Bakon>’>bél. Ba.iót, Tokod, Budakeszi.
'

Bhahdophyllia tenids. Tokod.

FarasmiUa sp. Irodalmi adat Páty-ról (f- eocén Bokor György)-
Pattalophj/Uia cycloUtoides. Irodalmi adat ugyanonnan.
Petrophylliella Grumi, Bajót, a példányok külbordái szemcsések,

fösövények száma 22, melléksövéuyek kicsinyek, de a fösövények igen
ersek és vastagok.

StephanosmUia Vadászi, Felsgalla, DNY.-i Csákánygödrök. Gyj-
tötték, H armath és Noszky 1937, egy példányban.

Stylophora anmdata. Budalkeszi.

Stylophora distans, Bajót, Felsgalla.

Trochocyathus Peziza, Tokod.
Trochoseris sp. Bakonybél, Felsgalla.

TrochosmiUa sp. Csernye, gyjtötte Chocsensky.
Trochoseris semiplana. Felsgalla-

TrochosmiUa acutimargo, Bajót, Felsgalla.

TrochosmUia diversicostata, Baj ót.

TrochosmiUa irregularis, Bp. — Kisszabadsághegy, 1948. okt. gy.
Kolos v-á r y.
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I. TÁBLA.

/. BarysmUia dolmatina telep ielülnózietben.
2—3i. Euphyllia contorta .iellemaö vajriánis alakjai.
1. Elasmophyllia medunensis két példánya ersen nagyítva.
5—5a. EuphylUa forojuHen.sis.
ti. CircophylUa armulata.
Photo: Dömök dél: Kolosváry.

n. TÁBLA.
/. CircophylUa dachUtrdi oldalnézet.
la—le- CircophylUa dockiardi két kisebb )>éldány oldalnézetben,

le ikebelykép naig'j’ítva.

2—2c. CircophylUa Hanfkeni balfelöl alulról, jobbra oldalról; 2e
felnirl.

2a—2e. CircophylUa aiomlata 2a és 2b ugyanaz a példány felülrl és

oldah'ól. 2d e^* kis íjéldány oldalról.
.9. Pattalophyllia cycloUtoides köibél alulról.
4. PaftalophylUa simiosa ersen nagyított rajz ódáiról.

CircophylUa truncata oldalról.

6. Pattalophylli subinflata két példány.
7. Lepta.vis elliptica. Felül három polip oldalról; balsarokban kehely

nagyítva egy bimbóval. Jobb fell 'két kehely-átmetszet; alul részlet a

24 külbord'ával, nagyütva.
8. Petrophylliella abbreviata.
|Phot.: Dömök, dél.: Kolosváry.

III. Tábla.
/

—

la. PefraphylUella Grunii egy imgyított rajza (1) és kél fény-
kép (la).

2. Petrophylliella Grunvi háioin torz példánya.
.9. Orbicella Beaudoini. Felül a telep alakja; alul a keílielykép ersen

riia g-yí

4. Orbicella bosniaca.
5. Orbicella eminens
6. Orbicella Bovéana.
7. Orbicella Bouéana.
Phot.: Dömök, dél.; Kolosváry.

IV. TÁBLA.

1. Solenastraea montevvalensh.
2. Antiguastraea Michelottina.
.9. GoniaMraea rosicensis kissé nagyítva
4. Manicina flexuosa.
5. Hydnophyllia colUiiaria alulról.

fí. Hydnophyllia collinaria felülrl.
7. Hydnophyllia collinaria oldalnézetben.
Phot.: Dömök.
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V. TÁBLA.
/. Híjdnophif/Ha profund<i.
2. Hj/dnophyllia profundn ersen kalcitosedott i)éldáiny.

3. HydnophfjUia profnnda.
i. Hyndcyphfjllia scalaira felül rl.

.>
—5a. CaUtniophyllia crenaiicostaki oldalról és kehelyrajiéra nagyítva

r>a lerm. nagyság'ban.
fi. Leptamu.ssa cMiptica oldalnézetben.
7. Colamopliyllin yrandis oldalnézet.

CnlamopliylUd yroiidis kehelykép nagj'ítva.
Phot.: Döniök, dél. Kolosráry.

VI. TÁBLA.

1—

ía. Calamapin/llia pseudoflobcUum; 1 köteg-ben; la izolált
<'ír>'ének.

2—

2o. Calamopfiylíia siibfilh; két egyén külbordázata ; .iobbról ahil a
kehelykép nagyítvíi.

3. Iiliabdopfiyllki ynuitdasa három iiéldány.
í—4a. RliahdopliylUa tenuis öt példány.
J. CycJoseris brazzaensis. Balról felül oldalnózeti körvoiiiajl. Továbbá

kéü rajz oldalnézetben külbordázattal; egy kép alulról é.s fent középen a
külbordák nagyított kéj)e vázlatosan. ,

6—6a. Cycloseris Perezi; 6a nöivény felület szemcsesoi'okkal.
sorokkal.

7. CalatjtOpJnjllia rosicensis egyének kötegben. Lefordított kép.
Phot.: Dömök, dél. Kolosvárij-

t

VII. TÁBL*\.

1. Cycloseris minuta tniniito két példánya alulról; középen fent:
oldalról és a középen egy sövény keresztmetszete. Ers nagyítások.

2. Cycloseris minuta minuta balról kehelykép, középen és jobbfell
két, példány alulról.

3—3a. Cycloseris minuta minuta variáns alakok oldalnézethen. Ers
nagyítás.

4. Troclwseris semiplana oldalról.
5. Trocltoseris semiplana ahilról.
Phot.: Dömök, dél. Koloscáry.

Vili. TÁBLA.
1. Cyathoseris applanta balról kebeljUtép; jobbról: alulról.
2. Cyathoseris falcifera.
3. Calamophyllia pseudoflabellum kehelykép ersen nagyítva.
4. Cyathoseris raristeUata balról felülrl, jobbra alnlról.
5. Mycetoseris patula-
6. Siderastraea Morloti kehelykéjve ersen nagyítva.
7- Siderofungia bella; baloldalt két telepHalkat-rajz, jobbra kebelykép

ersen nagyítva.
S. Orbicclla hilarionensis.
9. Graphularia sp. koiiong anyólbl.
Phot.: Dömök, dél. Kolosráry.

IX. TÁBLA.
1. Thanmastraea leptopetala.
2. Comoscris conferta.
3—3a. Cyclolites Héberti két joéldúny.
4. LeptophylUa dubrawitzensis kehelykép.
.5

—

5a. LeptophylUa dubrawitzensis oldalnézet.
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6. Cyclolitopsis patera kehelykép.
7. Cyclolitopsis patera alulriW.
8. Cyclolitopsis patera alulról.
9. Leptophyllia dubrawitzensis.
Phot.: Döntök, dél. Kolosváry.

IXa. TÁBLA.
Leptophyllia dubrawitzensis tkülöníóle alakjai.
Phot.: Döntök.

X. TÁBLA.
1. TttrbinoUa stdcala két képe oldalról. Jobbra kehelykép. Ers

na«-yítás.

2. Turbinolia sulcata bárom különféle alakja. Ers na^íyítás.
3. Trochocyathus affinis alkatköi'vonalaii'vial. Vázlatots kebelyképpel.
-í. Sphenotrochus crispus. Balra fent: alsó része. Jobbra fent: kebely-

képe ersen na-g’yífrvm. Három oldalnézetben sértetlen héjjal, íkét oldalkép
sértett héjjal ábrázolva. Jobbra alul a külbordarendszer vázlato'san.
Mind ers nagyítások.

Del.: Kolosváry-

XI. TÁBLA.
1—Ib. Trochocyathus Peziza. Alulról és oldalról (1); alulról (la) és

(felülril i(lb).

2

—

2a. Trochosmilia acutim-argo különféle alakjai.
3. Trochosmilia aeqtialis sövényvégizdései (vastag'odók) a kebely-

központban.
4. Trochosmilia aequalis sövény^^ég'zdósei (bieg'yesedlk) a kebely-

központban.
5. Trochosmilia alpina kebelyképe a jellemz örvényl lefutású

sövényeivel.
6—6a. Trochosmilia multilóbata két példánya oldalnézetben.
7—7a. Trochosmilia brachypoda olclalról és felülrl.
8. Trochosmilia diversicostata bimbózó példánya, term. nag’ys.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XII. TÁBLA.

1—5. Trochosmilia lonpa.
6. Orbicella bosniaca kélybe ersen nagyítva.
7. Trochosmilia stipitata kelbelyképe éis oldalkép.
8. Orbicella bosniaca. ‘

Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XIII. TÁBLA.
1—la. Stylophora confcrta.
2—2b. Trochosniilietta conmonsensis négy példány.
3—á. Parasmilia acutecristata két i^ldány oldalnézetben.
5. Trochosmilia acutimarqo kehelykép, ers nagyítás.
6. Trochosmilia acutimargo egy példány oldali'ól.

7. Trochosmilia irregularis kebelyképe ers nagyításban.
8. Trochosmilia irregularis (vonaikázva) a kzetben.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XIV. TÁBLA.
1- PlacosmUia niultisinuosa. Az 5. és 6. képen látható példány eltor-

zulásának magyarázata.
2. PlacosmUia bilobata két oldaláról.



241

3. Placosniilia conm oldtalvól.
4

—

6. Placosniilia mutfisinuosa.
7. Stephanosmilia ducii iardii alakvariációk, borda (38) és kehelykép

nagyítva
5—9. StephanosnnUa daciiiardii alakvariációk és mély keresztcsiszo-

lati kép nagyítva (8).

Phoí.: Dömök, dél. Kolosi'áry.

XV. TÁBLA,
1. Phyllosmilia calyculato. oldalnézet.
2. Amphihelia multiStella ki nagyított ra,iza a kelyhekrl és a szem-

csés coenosteumról.

,

3. Stylophora unnulata ágdarab és kehely; ers nagyítás.
i—ia. Stylophora conferta.
’

—

3a- Stylophora distans telep márgában (5) s ágacska nagyítva (5a).
6—6n- Stylophora italica kehely felülnézetben (6) és féloldalról (6a)

nagyítva.
7— Stylophora conferta kehelykép nagyítva.
8. Dictyaraea clinactinia teleixlarabok.
9. Astrócoenia parvistellata telepdiarab old.al nézetben-
10. Astrocoenia snhreticvlota telepdarab.
Phot.; Döntök, dél. Kolosváry.

XVI. TÁBLA.
1—2a. (ioniopora riidis.

3. Astraeopora niininta teleptlarab.
4. Astraeopora annuJntn telepdarab.
5—óh. Actinacis cognata (5a és 5b) és nagy^íiott kehelykép (5).
0. Actinacis pereleyans telepdarab és kehely ersen nagyítva.
7. Actinacis BoUei kehelykép nagyítva és telepdarahoik.
8. Astraeopora unnulata (a negyedik kép nagyítva)-
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XVII. TÁBLA. -

1. Astraeopora compressa telep oldalnézetben és alnlról.
2. Astraeopora. decaphylla.
3. Astraeopora mostarensis kehelykép ex’ösen nagyítva.
4. Astraeopora duhiosa.
3. Astraeopora duhiosa kehelykép nagyítva.
6. Dendracis seriata ágdarabok és kehelyképek nagj'ítva.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XVIII. TÁBLA.
j. Dendracis Gervillii kehely nagyítva.
2—2a. Dendracis Haidingeri ágdaralbak és nagyított kehelykép.
3. Porítes crustidum telep.
á. Goniopora nummulitica két kehely, ers nagyítás.
5—5h. Gopiopora rainosa ágdai'abok.
6—6b. Heliopora Bellardii telepdarabok.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.

XIX. TÁBLA.

, ,
1—ib. Goniopora Pellegrimi telepdarab, (Ib) és nagyítva (la);

kelyhek nagyítva (1).

2. Isis brevis kehely és íz nagyítva.
3. Heliopora Bellardii ágdarab.
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4—ia. Millepora dolninthio breecsia ágda ni bókból (4) és ágdarab
izolálva (4a).

,

5. Mülep&ra nodosa ág-diaraib.

6—6c. Mülepora dcpauperata töredékek.
Phot.: Dötnök, dél. Kolosvárp. •

XX. TABL.\.
1. M Ilit pora dlmátina variációi a kiemeliked és a non kiemelked

pórusú variánsok szerint. Vázlat!
lo—lb. MiUepora dalmatino ágtöredékek.
2. Axoporu ramea ei’s uiaígjításlban.
a. Calamopliyllia curvicostata nagyítva.
b. CfilamopIrjjIJio curvicostata.
c- RhabdophyUia budense telep esiszolatáuak vázlatos képe a kely-

hekkel.
d. Cycloseris mimita huntjarica felülrl és oldalról, ersen nagyítva,
e Tarbiuoseris Noszkyi csiszolat a kehelybl, nagyítva.
/. Astracopora fornai kelyhe nagyítva.
a. Astraeopwa fórnál telep felülrl és oldalról.

Phot.: Dömök, dél.: Kolos váry.

XXI. TÁBLA.
a. Tarbiuoseris Vadászi oldal- és felülnézet, nagyítva.
b. Archicocnopsammia Ituuyarica.
c. Flabellum rotundum nagyítva.
d Flobellam Szötsi nagyítva.
c. Flabellum Szápárensc oldalnézet nagyítva.
/. Flabellum Szápárense keihelj-lképe nagyítva.
//. Trochocyathns Stredai kehelykép nagyítva.
li. Trochocyatlnis Stredai oldali-ól, nagyítva.
i. Trochosmiliu 4-cinyulata nagyítva.

Phot.: Dömök. dél.: Kolosváry.

XXII. tábla.

a. TrochosmUia i-ciugulata két polip és külbordázart uagyífcvia,

b. Stephanosmilia Vadászi kehelykép nagyítva.
c—//. Stephanosmilia Vadászi kehelyképek (c, d). polipok (e. f) és

sövény, (g) ersen nagyítva.
h. Stephanosmilia dendricola habitusképek.
*• Stephanosmilia dendricola kehelyképrészlet nagyítva.
k. Stephanosmilia dendricola rószlet a sövényekkel és synaptikulu-

mokkal.
l. Stylacropora, hunyarica ers nagyítás.

Phot.: Dömök. Del.: Kolosváry.
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