Értekezések.
E gy nj E c h i n o l a m p a s - f a j
a Tüskönczök (Échinides) rendjéből,
giné neue ü djtttorantpas - Jltrt
aué bet .Orbm ittg fcer®eet<;el (Echinoidea).
Dr. Pávay Elektől.
(Egv kő n y o m a t ú

táblával.)

(Felolvastatott a társ. 1873. dec. 10-ki szakülésén.)

Kolozsvári egyetemi tanár
t. Koch Antal úr 1871 -ik év
nyarán Szeréin megyében fekvő
„ F r u s c a G o r a “ hegységben
földtani kutatásokat tevén a
Fasinara hegy kőbányáiban a
mediterrani emelethez tartozó
sárgás-fehér, kevéssé likacsos
mészkő-rétegek közt, egy csi
nos Echinolampas-fajratett szert,
melynek meghatározását reám
bizva, a következőkben ig y e 
keztem feladatomnak megfe
lelni.

fjerr Sl nt on f 0 d), ißrofeffor
an bér Uniuerfttät p flaufenburg,
fiatte Tüäfpnb feiner geológiáén
ünterfudpngen, raeldje er int <Som*
mer bes ^íafjreö 1871 auf bem in
@t)rmten gelegenen „Frusca Gora"
©ebirge anftelíte, in ben ©teinbrii»
djen bég Fasinara*33erges jroifdjen
ben p r Mediterran»@tufe gered)»
neten geíblidproeifjen, ettoaS poröfen
talífteinfd)id)ten fid) eine bübfdje
Echinolampas-Slrt oerfcbafft, bérén
Seftimmung er mir annertraute. $d)
bemühte mid) im fjolgenben meiner
Aufgabe p enlfpredjen.

A T ü s k ö n c z ö k állatosz
$n bet ganjen ■ I^ierabtíjeilung
tályából az Echinolampas nem ber Seeigel gebärt bie ©attung
zők egyike azoknak, mely egy Echinolampas p einer berjenigen,
mástól igen nehezen m egkü roelcbe bte am fdjroierigften non ein»
unterfdjeibenben Sitten
lönböztethető fajokat tartalmaz, anber p
mivel az egyes fajoknak egy- enthält, inbem man bie Übergänge
másbani átmeneteiét több eset ber einzelnen Sitten ineinanber in
ben tisztán ki lehet mutatni. nielen §äüen Har nacbmeifen tarnt.
Éhez járul még azon körül |)iep gefeilt fid) noch ber Umftanb,
mény is. hogy életkoruk kü bafj bie ©eftalt ober Slnlage ber
lönböző szakában vázuk idom- ©ebäufe in ben oerfdjiebenen 31b»
zata egymástól jól kivehető kü fdjnitten ihre» SebenSalterS beutlicb
lönbségeket mutat fel: Végre erlennbare Unterjd)iebe jeigt. ©nblid)
az ivarbeli különbség is sokban trägt p r ©rf^merung ber Slrten»
nehezíti a faji jellegek felismer- ertenntnijj auch bie ©efcblecfatSntr
hetését, mivel a hímek váza febiebenbeit bas ifjrige bei •. inbem
az anyákétól ugyan azon élet-. bie ©cbale ober Äapiel ber t c b *
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korban felötlő idomzati eltéré íid)en unb toeiblichen $nbinibuen itt
seket tüntethet ki. Különben az bentfelben Sebenáabfdjnitte auffal»
ivar szervezetéhez kötött váz lenbe gormabtneichungen zeigen fönn.
beli különbségek valószínűleg ^nbeffen finb bie non ben nerfdjie»
az összes Tüskönczöknél ész benett ©efdjlechtötoerfjeugen obiján»
lelhetők , csakhogy eddigelő genben fjormunterfct)iebe beö ©e
igen kevesen foglalkoztak ezek ijöufeS toaíjrfcíietnli^ bei fämmtli»
nek felderitésével.
djen Seeigeln erfennbar, bis jelit
befd)öftigten fid) ober nur tnenige
$orfd)er mit bér Unterjochung ttnb
SíufHörung biefet (írfdjeinungen.
Annyi már ismeretes az élő
Sonic! ifi fd)on bei bér 3$er»
Tüskönczök ívarzásáról, hogy meíjrung ober $ortpf(oujung leben»
az anyák a tetőponti készülé bér Seeigel befonni, baj} bie tueib»
ken (appareil apicial) elhelye liefen 'Bejen ifire Sier burd) bie om
zett tenyészszervi likacsokon Sd)eitelfd)iíb (discus ovarialis) be»
(pores génitaux) bocsátják ki ffnblidjen ©efdjíedjtáöffnungen (fo
lassanként tojásaikat vagy pe ramina genitalia) oílmölig íjerouá»
te-ikráikat, melyek csak később treiben, meldje Sier erjt fpäter burd)
termékenyittetnek meg a hi beit milbigen Samen (sperma)
mek tejes nedve vagy ondója ber männlichen ^ubinibuett, ineldjen
(sperme) által, melyet ezek ha bieje ebenfalls burd) bie ®efd)led)t§=
sonlókép vázuk tetőpontján lévő iödjer ifjrer Sd)eiteifd)eibe heraus»
nyiláraikon lövellnek ki. S mint jptpeit, befruchtet inerben. Uttb nadj»
hogy feltehető, hogy a hig te bem fid) uorauSfeßen lafjt, baff ber
jes nedv kisebb likacson is ki bünnfliiffigc milbige Samen aitcf)
tódulhat mint a tojások vagy burd) Heinere Södjer hetauöbringeu
ik r á k , tehát igen valószinü, fann als bie Stoggen ober @ier, fo
h ogy ugyanazon fajnál a na ift es ijödfft rnaljrfdieinlp, baff bei
gyobb tenyészszervi likacsok einer unb berfeíben Sírt bie mit
kal biró vázak ikrázó egyének größeren @ejd)techtsöffnungen net»
től, tehát anyáktól, maradtak fefjenen Sdjaten non eierlegenben,
vissza kövülten, mig a kisebb mithin roeiblidjen Btfen, f p 3 e9en
nyiláruak hímekhez tartoztak. jene mit Heineren Öffnungen non
männlichen gnbinibuen prüdgeblie»
ben fein bürften.
Legelsőbben a budai márgában számos ásatag-példányban előforduló M a c r o p n e u s t e s é s P e r i c o s m u s új fa
joknál észleltem azon jelensé
get, hogy ugyanazon fajnál a
nagyobb tenyészszervi nyilárokkal biró anyák vázai jóval

Sín ben int, Ofener äJlergel in
großer Sínjaíjl foffií norfommenben
Macropneustes unb Pericosmus,
neuen Sitten, beobachtete idj perft
jene (£rfcf)einungen, baff bei beifei»
ben Sírt bie mit größeren ©efdjledjts»
Öffnungen oerfeíjenen ©efjaufe, ge»
bunfener ober angefdjraollener aus»
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duzzadtabbak mint a hímeknek
kisebb nyilárú v á z a , valószí
nűleg azon okból hogy az ikrá
kat rejtő tömlő nagyobb űrt
foglalt el az anyák vázában,
mint a csak rendre és koron
ként kifejlődött ondó a hí
mekében.

jefjett alá jene, weldje Heinere, ©e*
fd)!ecí)tálöd)er befißen, mithin mctnw
lichen $nbioibuen angeboren bürften;
raabridjeinltd) auá bem ©runbe, tűéit
bér ©ier bergenbe @ct)Iaud) in ben
weiblichen ©eljäufen einen größeren
9iaum eingenommen batte, als ber
nur aűmalig unb guweilen entiuicfette
©amen in ben Samenleiter ber
männlichen ©djaien.

Ha az elősorolt jelensége
ket szemügyre vesszük, bizo
nyára azon eredményre kell
jönnünk, hogy azon körülbelől
2000 tüskönczfaj, mely eddigelő leíratott, s részben le is
ábrázoltatott, legalább is fél
akkora számra leszállítható,
mert a köztök létező néha cáekély különbségek részint csak
az életkor, részint pedig csak
ivarbeli különbségek kifolyá
sainak tekinthetők.

SBenn mir bie je|t angeführten
(Srfcbeinungen gehörig witrbigen, (0
raüffen mir gemifj gu bem ßsrgebniß
gelangen, ba| jene ungefähr 2000
©eeigelarten, roeídje biá fegt befc^rieben unb ttjeilrueife auch abge^
bilbet würben, fid) wenigftená auf
bie balbe 2tngaf)l oon Ülrten oer^
minbern liefje, inbem bie unter
ihnen obtnaltenben geringen $ornu
unterfdjiebe theiíá alá folgen ihrer
Sebenáatter, theiíá ihrer ©efd)ledh)t§*
nerfdiiebenheiten 311 betradjten finb.

Egyébiránt e tárgyra egy
későbbi munkálatomban még
vissza fogok térni.
A z E c h i n o l a m p a s nemzék már a kréta-korszakban
tűnik elő, de igen ritkán, mi
vel eddigelő egész bizonyosság
g a l csak egyetlen faj (Echinolampas Francii) ismeretes a le g 
felső kréta-rétegekből (Danién).
A harmadkorszakban különö
sen a pénzige-alakulatban (térrain nummulitique) fejlődésének
tetőpontját éri el , elannyira
hogy az eddigelő ismert 50
fajnak csaknem kétharmada élt
a Nummulitesekkel együtt. A
mediterrani emeletben is még
meglehetős számban vannak je
len, de azóta folytonosan apad
tak, ú gy hogy ma már a jelen-

Qinbejfen werbe id) auf biefen
©egenftanb in einem fpäteren 91up
fat) nod) gurücffommen.
®ie ©attung Echinolampas
erfcheint gwar fd)on in ber treibeperiobe, aber nur fehr feiten unb
oereingelt, inbem biá je4)t mit notier
©ewifjljeit nur eine eingige Sírt
(Echinolampas Erancii) auá ben
oberften treibefd)iá)ten (Danién)
befannt geworben ift. $n ber £ertiärgeit, inábefonbere in ben üliunu
mulitengebilben (Formatio nummulitica), erreicht fie bie größte
(Sntwidlung, fo baji 2/3 i^rer biá
jef3t befannteu 50 Strten mit ben
Diummuliten gufamnten gelebt hat.
$n ber ÜUebiterranftufe waren fie
nod) ziemlich gahlreid), aber nach
biefem Zeitraum oerminbert-::: ue heb
fortwährertb, fo bafs heutyatage in
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kori tengerekben Gray és Dujardin szerint csak három, Cotteau szerint pedig csak egyet
len faj él még.

ben jegigen L eeren naá) ®rat)
nnb $ u i a r b i n nur 3 Sitten
leben, nad) £ o 11 e a u aber nur
nőd) eine einjige Sírt.

Mint íőlebb már emlitve
ÍBie oben idjon errodíjnt tmtrbe,
volt, a kérdéses Szerémmegyei jtammt biz fraglid)e ft)rmifd)e EchiE c h i n o l a m p a s a földközi nolampas-virt uuí ben p 93íebi=
(mediterran) emelet L a j t á  terranftuje gebörenben Seitiiafalb
mé s z rétegeiből való. Leírásá fd)ict)ten l)er. ifiéi itjver B e tr e ib u n g
nál a főjellényeket (Diagnose) gebe id) ilpre |)aupterfennungSm erf
a tudomány mostani kívánal male (Diagnosis) nad) ben jegiqen
maihoz képest latinul adom. A jjorberungen bér JBiffenfdjaft in
részletes leírást magyar és lateiuifdjev Spradje. $ ie attéfiifjrgermán nyelven írtam ; mig a lidje B eitreib u n g nmrbe ungarifd)
hasonlatok és kiilönbségek(Rap- unb beutfd) g eh alten ; enbíid) finb
ports et différences) franczia bie nerroanbtftffftlidien Unterfd)ci
nyelven vannak szembeállítva, bungőfennjeidjen (similitudines et
hogy ily nemzetközi utón több d ifferen tiae)in fran p fifd )et@ p rad )e
szaktudós is képes lehessen az einanber gegenübergefteűt, ba§ anf
állandó faji jellegeket felis bieje internationale Sßeife meljrere
merni, különösen ha az ide j$adjgelet)rte bie beítanbigen Unter
mellékelt lehető hü ábrákat is fd)iebe bie) er neuen Sírt p erfennen
részletesen megvizsgálja.
im S tan b e fein foűen, inäbefonbere

wenn bie í)ier bcigelegten mögíidjft
;treuen Slbbilbungen in iljren S in
Ijeln^eiten aud) in Slugenmerf ge
ínomnten werben.
Lme itt következik részletes
$);er folgt
' ismertetése.
i <$d)ilberung.

nun bie eingefjenbe

fíchiiiolampat conoideus,

pav

« ^ 1873.

(Tab r. Fig. 1 , 2, 3.)

Diagnosis.
Cor pus magnum, conoideum: facie pesteriore for
titer obliqua: ambitu ovato, postico multo latiore quam
antico; rostro vix prominente, late truncato. V e r t i c e
valde excentrico, assula stellari elevata. A m b ul a c r i s
petaloideis, paribus amplis, posticis longioribus. F a c i e
in f e r i o r t concava, marpinc subpulvinato; infundibulo
pcristonwli peramplo, Imiter declivi, majorem partem os
inter et ambitum, occupante. Ore parum exccntrico,
transverse pentagono, floscello conspicuo ornato. A n o
subtriangulari, fere marginali, transverso. T u b e r c u 
l i s homogeneis, crebris, scrobiculo laevi impressoque
circumdatis.

Részleges leírás

Ausführliche 'SMcftrrißtmg.

Vá/. (test) a nagy alakúak- j
Sftjaíe (corpus) gehört jit ben
hoz tartozik.
|großen formen.
Frízét (face supérieure) na©Derfeite facies dorsalis; fc=
gyón kúpos, egyenetlen mere-:gélig erhaben, mit ungleichförmigen
dekségü oldal-lejtőkkel.
Seitenabhängen.
ílellzet (face antérieure) na
sJSöröertheif (facies frontalis
gyon meredekendomborodikalá. Bilbet einen peinlich fteilen 'Abhang.
FiU Zit (face p ostérieure) so k 
Jäinteriijdi (facies posteriori
k al h osszab b é s k e v é s b é m ere ift oiel länger nnb fällt oiel toeniger
dek lejtő t alkot,
fteil herab.
Kürzet (circontérence) tojás2tmf(Wg (ambitusj eiförmig ;
dad. h átu lsó fele so k k a l s z é le  bic bfnterc .jpätfte ift oiel breiter,
seb b a m ellsőnél.
als bie oorbere.

Alzat (face inféríeure) ho
fUtierfeite (facies
morú.
runbgehöhít.

ventralis)

Farnynjtvánv (Rostro) alig
Afferoorfprung (Rostrum) íaum
kiálló, széles és csonkított.
ijernorftehenb, breit unb geftuß:.
Tetőpont (Sommet) erősen
ödjeifcf (vertex) gegen ?;•
központon kívüli a homlokzat Stirn ftarf aujjernt ittelpur! :ft.irt-.:
irányában.
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Tenyészszervi nyilárok. (po0rf<jjfedjf5Őfttt(}ett ««(foramina
res génitaux) a megrongálás genitalia) jerftörungSbalber nicht
miatt nem észlelhetők.
beobachtbar.

Szirmok (pétales) egyenet
3 «6fer6fättcr (petalodia) unlen hosszak és szélesek, mind gleicí) lang unb breit, jämmtlid) über
nyájan kiemelkedettek a váz bie Oberfläche bér @d)a(e tjeroor*
felszínéről, a mellső három de tretenb; bie oorberen brei beben fid)
gesz alakuan, a hátsó pár pe wulftförmig, baS íyintere ^Saar aber
dig lapos bordaformálag.
platt rippenartig etnpor.
§tir«ßfaif (petalodium fron
Homlokszirom (pétale fron
tal) legkeskenyebb és legrö tale) ift bas allerfchmaífte unb lür=
videbb.
jejie.
Páros szirmok (pétales pairs)
3 ?«6ferßfätferpaa« (petalodia
közül a mellsők csak fél gemina) bie oorbern finb nur um
vonallal keskenyebbek a hát % Sinie fcbmníer als bie ^intern.
sóknál.
Hátsó szirompár (pétales pos/iinfcre ^uljfetüfüfíer (peta
térieures) jóval hosszabb a lodia posteriora) pieí länger als
mellső párnál, s lejebb nyúlik bas oorbereißaar, unb reichen weiter
a váz feketének kétharma als % í b e'í ber Oberfläche herab.
dánál.

^orengange (zona porosa) ein=
Likacsöv (zone porifére) beméiyedt; a rézsútoson álló lí- gebrücft; bie fájief fteíjenben üöcf)er=
kacspárok ivhajlásos görbe ho paare finb burch bogig*gefrümmte
rony által vannak összefűzve. $urá)en pfammengejocht.
Közmeziiny (zone interporipitfeffefö (area intermedia)
fére) bordásán van kiemelkedve rippenartig erhaben, unb bei ben
és a páros szirmoknál mintegy paarigen jyüblerblättern etwa fünf*
5-szerte szélesebb a likacsővnél. mal breiter als ber jßorengürtel.
Szájnyílás (Péristome) kevés
bé központon kivülli mint a
tetőpont, ötszögü. valamivel
szélesebb mint magas, s látszatos virammal (floscell) van
diszítve , melynek foszlányai
(phyllodes) a száda szögletei
ből ágazódnak ki.

2 8 «nböfftttt«g (os) weniger aufjer*
mittelpunftftänbig als ber ©djeitel,
fünfecfig, etwas mehr breit als fjod),
unb mit anfehnli4em üDiunbield)
(floscellus) gegiert, beffen Gipfel
(phyllodii) aus ben 6<fen fid) t>er=
äweigen.

Szájtöltsér (infundibulum pé2a«ttbfri<hfet ( infundibulum
ristomal) nagyon terjedelmes, peristomale) fehr auSgebreitet, in*
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ugyanis széle az alzat karimá-jbem fein Dianb biS jum poífteriq
jának duzzadványáig terjed.
gebunfeneit Umfange bet Unterieiu
fid) erftredt.
After (Anus) jajt breiectig, liegt
Fiirnyilás (Périprocte) háromszögded, harántosan fekszik az quer ant íÜanbe bet Unterfeite, unb
alzat szélén, s egyenesebb ol berührt mit feiner rnefjr geraben
dalával érinti a körzetet.
Saute ben Umfang ber écfjale.
Szcmcsézet (Granulation) egy
nemű ; a szemölcsök (tubercules papillaires) mindenütt bemélyedt gyűrűs udvarral bír
nak, csakhogy a felzeten oly
tömören állanak, hogy csak
nem érintik egymást, mig az
alzaton ritkásabban vannak el
helyezkedve, s valamivel nagyobbocskák is.

•ftörttefwtg (Granulatio) gleíd)
artig ; bie ©rüfentuär^en (tuber
cula papillaria) finb auf ber gan
zen ©cftale überall mit tief eiuge
briidten ringartigen fpöfdjen um
Ringelt, nur fteljen fie auf ber Ober
feite fo bidjt au, bafj fie fid) gegen»
feitig faft berühren, bié fie auf ber
Unterfeite jerftreuter finb unb ,5m
gleid) and) etmal größer erfdjeineu.

ffftoftennerfidftmlTe (Dimensio
Nagyságú méretek (Dimennes magnitudinis) ;
sions du grandeur):
Hosszátmérője a
Sängenburdjtneffer ber
a váznak. . . 85 milliméter
©ctjale.............. 85 ilMiméter
Szélessége . . . 75
„
Sreitenburdjmeffer ber
Magassága. . . 45
@d)ale................. 75
„
$öfte ber @d)ale . . 45
„
Szirmok közmezönyeinek szé
lessége :
Homlok sziromé , 5 milliméter
Mellső szirmoké . 7
„
Hátsó szirompáré. 8
„
Likacsőv szélessége 1 i/i
„
Szirmok hosszúsága csak a
homloksziromnál puhatolható ki
pontosan, mivel ez mindkét
oldalról egyenlő hosszú lika
csővel bir, ellenben mindegyik
párossziromnál az oda tartozó
likacsővek hosszúsága rendkí
vül különböző. Ezeknél a hoszszúságot a hosszabbik likacsőv
szerint mérjük, tehát:

Breite bes Stfitfeffefbes Bei ben
3 jülifetßfäftettt~:

Seim «Stirnblatt . . . 5SOHűimcter
Sei bem Eorberpaar . 7
„
Sei ben ftinteren ff-üfp
lerblättern........... 8
„
Breite beg Botenganges 1 y 2 „
-fange ber SfüßferBfätter läßt
fid) uur beim Stirnblatt genauer
ermitteln, roeil e§ beiberfeits gie,;d)
langeu Botengang befigt; hingegen
bet allen paarigen gülfierbiättern finb
bie baju gehörigen B oren3än;e
i)öd)ft uugleid) lang. Sffiir tedir.en
bei biefen nac| bem längeren Eorer.-gang, alfo :
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Homlokszirom . 33 mm. hosszú í@tirttbíat t ......... 33
Mellső szirompár 35 »
„ íSSorbere© ^aar . . 35
Hátsó szirompár 40 „
„ :$intcve§ ^aat . . 40

„
„

lang.
„
„

Önként értetődik, hogy a
3 elb]n>erítüublid) beleljen fiái
felsorolt nagysági méretek csak bie aufgejätilten ©rbfecnner^iUtnifie
az előttünk fekvő, leábrázo't, jnur auf bab oorltegenbe, abgebiíés eddigelö egyetlen példányrajbete unb btó jefct einzige SJÍnfter.
vonatkoznak.
Fekme és Fekhely (Cfisement
et localité): Myocen alakulat a
nediterrani emelet Lajtamész
nevű szintjéből. Cserevitz Szerémmegye.

Lagerung mtb ^uuöorf (stra
tum et localitas) lff?gocen=®e6iíbe,
auá ben fieitfiafaíffdjid)ten bér Sűíe^
biterranftufe. Gsereoi f c in ©íjr
ntien.

Rapports et Rifférenees.
Ecbinolampas Lauriliardi, Ag

Echinolampes conoideus, Páv.

e
Expéce de grande taille, orbiculaire, subpentagonale.
ovalaire.
Faee supérieure
ment bombée.

réguliére-

de

grande

taille.

Faee snpérienre irréguliérement conique.

Somniet un peu excentrique
Sommet trés excentrique en
en avant.
avant, situé presque au tiers antérieur du grand diamétre.
Fetales subégales saillantes,
Fetales inegales renflés: les
convexes, renflés en forme du antérieures en forme de bourre
bourrelet.
let, les postérieures en forme
de cőtes plates.
Pétale frontal un peu plus
Fetale frontal beaucoup plus
étroit que les autres.
étroit. et plus court que les
autres.
Fetales antérieures presque
Pétales antérieures un peu
d’égale largeur que les posté- plus etroits que les postéri
rieures.
eures.
Zones poriféres deprimées,
Zones poriféres déprimées,
quatre fois moins larges que cinq fois moins larges que
l’épace interporifére.
l'éspace interporifére.
Iafundibulum péristomal s ’
Infundibulum péristomal s’
étendant jusqu’ au midistance étendant á peu prés jusqu’ au
du bord.
bord.

GisementetLocalité: Myocéne
Gisemcnt et Localité: Myocéne inférieure; étage raédi- m oyenne; étage : Mediterranee
terranée inférieure. Bordeaux supérieur. Montag ne Frusca
D ego Cassinelle. Gauderndorf Gora, mont Fasinara (Hongrie).
et Ritzing (Basin de Vienne.)

Észrevételek.

íílenteritnngen.

A fölebbi összehasonlitásból
2tul bet obigen Jüergleidjung
kitetszik, h ogy az általunk fel fiefjt man gleid) ein, baji unjere Sírt
állított új faj legfőképpen ma tnőbefonberő burd) ifjre fjofje fdjiep
gas ferdén kúpos felzete, tető legeiförm ige Oberfeite, burd) bie
pontjának igen nagy központ ftarfe Slujjermittelpunltftanbigleit bel
kívülisége, hátulsó szirmainak @d)eitetl, burd) bie platt rippenartig
lapos bordák alakjában kiemel- nidjt nmíftförmig erhabenen f)inte=
kedetsége, végre szájtölcsérének reu fyiitjlerblätter, enblid) burd) ben
nagy terjedelme által különbö feíjr aulgebreiteten
SDlunbtridjíer
zik az A gassiz által felállított fid) oon bér burd) ST g a f f i 3 auf*
Echinolampas Laurillardi faj geftelltcn Echinolampas Lauril
tol. Igen sajnos, hogy csak la rd i unterfdjeibet. Seiber ifi nm
egyetlen példányban találtatott, ein eittjigel ©tiícf aufgefttnben tűm
s ennek is tenyészszervi nyi- ben, unb aud) bei biefem íinb bie
lárai a tetöponti készülékkel @efd)led)tlöffnungen
fammt bem
együ tt annyira meg vannak ganjett ©djeitelfdjtlb fo flart be
rongálva, h ogy az ivarbelí kü fdjäbigt, ba§ matt betreffs bel ®e
lönbségre legcsekélyebb követ fd)led)tlunterfd)icbeS nid)t bie gekezést sem lehet vonni.
ringfte Julgerung machen lanti
Van még némi hasonlósága
©inige ’i ífintidjfeit ^eigt fte ttod)
a pénzige alakulatban előfor attdt mit bet in ben Síummulitbil
duló Echinolampas Beaumonti bungen etnf)etmifá)cu Echinolam
és az ehez közel álokkal is, p a s Beaumonti unb mit betett
azonban ezeknél mind az 5 szi niidjftr.cnuanbtcn, aber bei allen je
rom lapos bordaalaku s vázuk nen finb fämmtlidje p l)lerb lätter
alzata hosszudad; inig a mi fiad) rippenartig ergaben, unb bie
fajunknál csak a hátsó szirom- Unterfeite tfjrer ©eíjaufe ift immer
pár lapos bordájú, a mellső länglich; hingegen bei unferer í r t
pár ellenben a homlokszirom- befi^t nur b a l |intere fjilíjíerblatt
tnal együtt inkább domború paar eine platt rippenartige gorm ,
bordákhoz hasonlítanak, tehát b a l uorbere ißaar aber fammt
degesz alakuan duzzadtak és © tirnblatt ftnb metjr rnnbliéen
sokkal rövidebbek az előbbi Síippen äijnlid), baljer rne^r tuuüt
fajokénál, ezenkívül a váz al förmig aufgebläht, jugteid) itnb L eö
zata is kerekded. Ez elősorolt oiel filrjer a ll bei ben ooriger. í r
jellegeken kívül még a fekme,,ten, unb aud) bie ® runbfL±; -,:rex
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(gisement) beli nagy különb ©diale ifi meßr runbíidj. Slufjer
ség is elválasztja azokat eg y  biefert SDÍerímalen werben beibe Sir*
mástól.
ten aud) bnrá) bie große Sagerung^
A Darwin-féle fejlődési el
mélet nyomán az eocen kor
szakbeli Echinolampas Beaumonti, mely az égyptomi le g 
nagyobb pyramisok kőanyagá
ban is honos, a mi myocenkori
fajunk ős-szülőjének va g y elő
dének tekinthető.

oerfdjiebenljeit non einanber getrennt.
SUad) bér ÍJarw in’jdjen @ntwid=
íung«'-2í)eorie faun bie eocenc
Echinolampas Beaumonti (welche
and) in bem © teinmaterial bér groß5
ten cgi)ptijd)cn ißtjramiben ju $ aufe
ift) jebenfaűő álé tBorfaßrc ober
V orgänger unferer miocénén Sírt
betradjtet werben,

Ábrák magyarázata.

<?r ?l ( j r i t i t ( í t>cr S l b b M b u n $ | c n .

Echinolauipas conoideus,

Fifl
Felzet (face supérieure) domboruan
kiemelkedett három
mellső s z i r o m m a l (pétales
antérieures); lapos bordalakuan
kiálló hátsó s z i r o m p á r r a l
(pétale pair postérie ure). A mel lsö
szirmok közül a h o m l o k s z i 
r o m (pétale frontal) legkeske
nyebb és legrövidebb.

P fiv . u . s P.

\m .

I.
ŐNierfeite (pagina dorsalis)
mit brei runblid) erhabenen oorberen
5 itt) íc r b l ä t t e r n
( petalodia
anteriora), worunter ba§ @tirn=
b l a t t (petalodium frontale) alá
bas fürjefte unb fctjmalfte erfc^eint,
unb mit bem platt rippenförmig (jerDorftcfienben pintérén jp ijle r b ía tt'
paar(petalodiaparia posteriora).

Fi0 2
Alzat (face inférieure ou ven
tral), v i r a m m a 1 (floscelle) körzött 5-szögü nagy s z á j n y í 
l á s s a 1 ( péristome ); három
szögdedü f a r n y i 1 á s s a 1 (périprocte); s csaknem a körzetig
terjedő tágos és m ély s z á j t ö l t s é r r e l (entonnoirbuccal).

2lntcrírite (facies ventralis)
mit einer nőm 9)1 un b f e I d) (flos
culus oris) umgebenen 5=edigeu
großen S K u n b ö f f n u n g (cavitas
buccalis); ettoa lediger Äfter*
Öf f nu ng (anus) unb beinahe bis
jum IRanbe reicbettbem roeiten
ÜWu n b t r i dj t e r (infundibulum
peristomale).

Fífl 3.
Oldalkép (profil), melyen a j
§>díeu6tfb (profilúm) an mtU
szirmok valódi hoszsza, a kúpos 'diem bie mal)rc Sänge ber 2íü()íer=
felzet, és a t e tő n e k (sommet) jbtätter, bie tegetfiirmig erhabene
nagy központkivülisége (excen- i'Jüidenfeite, unb bie ítarfc íufeer*
tricité) a homlokzat (front) irá mittelpunftftaubigfeit (excentricinyában jól szemlélhetök.
tas) bes ©djeitels (vertex) gegen
bie Stirn (frons) f)in gut ju be*
obadjten finb.

