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conséquent est une 'Maretia typique, ce qui es: appuyé pár la structure du plastron,
malheureusement, n’est conservé que íragmenibairement. Cette observation peut
étre prouvée pár la photographie que voici, prise de l’individu original.
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Esthcria- fajt említettem. Ez az alak zöldesszürke limonif foltos agyagpalából
látszó
került ki, egyes darabokon héjas példányokban is. Böckh J. megjelölése szerint
„Ferenc József-aknától északnyugatra húzódó
árokból,
az
a mecsekszabolcsi
I. telepnyom közelében
Böckh J. kérdjellel liászkorúnak jelezte.
Az alsó-fiász kszénösszlet fekvjében Lev, a wengeni rétegek fölött következ kvarcit, finomabb-durvább homokk, palás homokk és agyagpala- váltakozámaradványai, fként rosszmegsából álló rétegösszletet, jellemz gyér szerves
földtani
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tartású növényi részek alapján közelebbi szintekre tagolni

az

els kszéntelep fekvjében mintegy 300 méter

még nem

sikerült.

Stur

távolságba:’ talált növényi részek

Presl., Zamites distc. > var., longifolia
meghatározásával Zamites distans
Presl., Palissya bronni E n d 1. és Thciumcitopteris brorini ?opp. fajok alapján,
raeti-emeletbelinak minsítette.

,

De f rét in legutóbb megjelent Estheria-tanulmánya alapján újravizsgálva
a mecseki Estheria- anyagot,
úgy találom, hogy új fajként minsítése helytáll.
Kerekded körvonalú alakja szembeötlen elüt a triászbeli E. minima minden változatától. Felületén 15—16 körkörös, egyenl ersség, homorú oldalú, tarajszeren
kiemelked növekedési ránc van. Szélessége
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Szélessége és a hosszúság viszonya 85 89 %. Búbja kissé elretolt, csaknem
központi helyzet. Körkörös ráncai a búbtáj körül csak kevéssel srbb, 15
16
meglehetsen egyenl távolságban álló gyrk.
Ezek a jellegek vaCamennyi példányon állandók. A rendelkezésre álló iroföltn kerekdedségiik miatt egyik eddig leírt fajjal sem
dalom alapján példánya
azonosíthatók. Ezért könnyebb összehasonlítás céljából Estheria hungarica új névvel jelölhet. Legközelebb álil az Estheria (Euestheria) ricouri Defretin hettangiemeletbeli alakh >z, ami azonban kissé hosszúkásabb, búbja elretóltabb, ritkábban
gyrzött. Az ugyanott leírt E. destonibesi De f rét. lceuperbeÜ alak gyrsrsége
azonos ugyan, de finomabbnak látszik, körvonala sokkal hosszúkásabb (0,66 °,\).
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Sajnos, az új alaknak minsül Estheria a rétegösszlet korkérdését nem viszi
elbbre, ped g. ez a Mecsekhegység kimmériai-mozgására és a fels-triász üledékek
hiányára is jobban reávilágíthatna.
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