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T. K o ji o >k b a p h :

Hoebie MecTOHaxojK^eHHH BHAa Balanus b BeHrpHH.

Abtop onHCbiBaeT HOBbie MecTOHaxoiKAeHHfl, b KOTopbix BnepBbie HaimiHCb sk-
3eMnjijjpbi BHfla Balamis. Ohm coöpaHbi uepe3 3. LUpeTep. 3tii MecTopo>KAeHHH Ha3biBaioTCH

:

A6oa, TapflOHa, Ee.ianaTijja.iBa h HaxoflBTCB b 6ypAnranbCKOM npyce. Abtop onHCbioaeT
h HOBbiH bha no hmchh : Balanus borsodensis. B pe3y.nbTaTe HccneAOBaHHH apTop noKa3bi-
BaeT, mto bha rocnOACTByromHH b SypAHra/ibCKOM Hpyce Balanus concavus Bronn ; HaoöopOT,
paHbiiie H3BecTHbie HaMH bhaw rocnoACTByKmme b 6ypAnraabcKOM npyce, r. <t>ejibHeMeT.

Belanus vadászi h Balanus amphitrite. 3th pa3HHUbi HbJiHiOTCH (JiaunajibHbiMH.

Nouveux lieux d’occurences de Balanus en Hongrie

pár G. K O L O S V A R Y

L’auteur fait connaítre de nouveaux lieux d’occurences de Balanus. C'est la

prem :

ére fois qu’on y a trouvé des Balanus, recueillis pár Z. Schréter. Ces

lieux sont: Abod, Tardona, Bélapátfalva. Couche: étage burdigalien. II décrit aussi

une nouvelle espéce sous le nm Balanus borsodensis. Comme résultat il démontre

que l’espéce dominante de l’étage burdigalien est le Balanus concavus Broun,
tandis que les espéces dominantes du burdigalien allemand, connues déjá p’u6 tói,

sont le Balanus vadászi et le Balanus amphitrite. Ces différences sont de6 diver-

geances de íaciés.

TROCHOCYATHUS MAJZONI NOV. NM.
HEGEDS GYULA*

(1 ábrával.)

A Bükkhegység ÉNy-i oldalán lev miocén területen Majzon L. koraito-

kat is gyjtött (1.). Ebben az anyagban találtam a Trochocyathus affinis R e u s s 1871.

fajt, azonban ez a név érvénytelen, mert maga Reus s (2.) egy évvel elbb a du-

nántúli eocénbl leírt alak számára foglalta le. Ponzi (3.) 1876-ban a T. arenu-

latusi írta le, melyet S i m o n

e

1 1 i (4.) 1895-ben a T. affinis 1871. fajjal, de Ange-
lis (5.) 1893-ban a T. mitratusszdá tartott azonosnak.

A zavaró névegyezések miatt Reuss 1 87 1 -beli faja részére a mafzoni új

nevel hozom javaslatba.

Megjegyzem, hogy T. affinis néven 1873-ban Stoliczka (6.) leírt egy fajt

Dél- India turoni rétegeibl, ehelyett a Trochocyathus indocretacicus nov. nm. el-

nevezést hozom javaslatba.

Trochocyathus majzoni nov. nm.

1871. (ex T. affinis Reuss 1871. non. Reuss 1870. nec Stoliczka 1873.)

T. affinis Reuss: Foss. Kr. öst.-ung. Mioc. (Denkschr. Akad. Wiss. Wien XXXI.

p 214. Taf. II. 12., 13., III. 1.)

1876. T. affinis Neugeboren: System Verzeichnis d. in d. Mioc. b. Oberlapagy .
.

,

vorkommende fossilen Korallen. p. 44.

Lelhely: Lénárddaróc D, a Csikorgó É-i lejtjén szürke agyagmárga, 1 pél-

dány. Szilvásvárad DNy Örömedhegv, fehéresszürke tuíás márgás agyag, 3 példány.

Mindkett tortonai-emeletbeli.

A polip nagyjából kúpalakú, az ábrázolt példány fels háromnegyed része

kissé kihasasodik, alsó végén látható a tapadási hely nyoma.

* Eladta a M. Fö'dtani Társulat 1952. III. 31 -i slénytani szkülésén.
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Méretek: magasság 16,2, nagyátmér 17,2, kisátmér 13,7 mm, Reuss pél-

dányainál valamivel nagyobb. A kisátmér síkjában gyengén görbült.

Külsején 48 borda látható, ezek a domború oldalon ersebbek. Az els- és

másodrend sövényeknek megfelel bordák ersebbek, fels részük éles tarajjá vá-

lik, míg a többi borda lekerekített. A bordákat jól szembetn szemcsék borítják.

A sövények túlnyúlnak a kehely peremén, legersebben az elsrendek, ezek

vastagabbak és hosszabbak is, mint a többi. A negyedrendek egészen rövidek. A sö-

vények oldalfelületét íves sorokban bütykök borítják.

Trochocyathus majzoni nm nov.
(T. affinis R s s. 1871, non Rss. 1870, nec Stoliczka 1873.)

,A koronalemezek a három idsebb sövénykor eltt helyezkednek, vastagságuk

az elsrend sövények bels szélével egyezik. Oldalukon a sövényekénél durvább

bütykök vannak.

Az oszlopka a kehely hossztengelye irányában, de kissé szórtan rendezdött,
5—8 csavart pálcikából áll.

Külföldi elfordulása a Bécsi-medence és erdélyi törtön. Az olasz pliocén-

alakokkal való egyezés tisztázásához összehasonlítás volna szükséges.

.

A T. majzonihoz nagyon hasonlít a T. fuchsi Reuss, a T. arenulatus

P onzi, továbbá közel állhat a T. mitratus Goldfuss, T. simplex E. H. ás T.

crassus E. H..Az utóbbi három között csak árnyalati különbség van.
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KARRERIA FALLAX RZH.

SIDÓ MÁRIA
(2 ábrával)

Ten Dam „Observations sur le genre Foraminiferes Karreria Rzehak
1891“ c. értekezésében azt állítja, hogy a Nubecularia elongata H a n t k. a Karreria

fallax Rzh. fajjal synonim, tehát nem önálló faj.


