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Legyen szabad néhány külföldi, nálunk talán még 
alig ismeretes foraminifera-alakot bemutatni. Nevezetesen 
kettő az, mely a közönségesen előforduló protozoákhoz ha
sonlítva, már feltűnő nagysága által is képes figyelmünket 
kiérdemelni. A példányok B r a d y  ismert angol tudóstól 
származnak, — ki azokat H a n t k e n  M. am.  k. földtani in
tézet igazgatójának, kivel utóbbi időben közelebbi érintke
zésbe lépett — átengedé. Hantken ur fölszólitása folytán 
bátorkodom tehát ezeket a t. szaküléssel megismertetni.

Az első, melyet szerencsém van több példányban be
mutathatni, a P a r k e r  i a. E foraminifera már körülbelül 
30 évvel ezelőtt feltűnt M o r r i s  tanárnak, ki is annak 
több példányát Cambridgeben az Upper Greensandban 
gyűjtötte, de inkább külseje által vezettetve, a szivacsok 
(Spougiae) közé vélte sorolhatni. Mivel azonban belső, igen 
bonyolódott szerkezete nem volt öszeegyeztethető sem re
cent, sem pedig fossil szivacsokkal, azért kénytelen volt 
más magyarázatot keresni, mig további vizsgálat után k i
tűnt, hogy a kérdéses maradvány egy uj s feltűnő nemhez 
tartozó foraminifera. Ez uj alak részletes és kimerítő vizs
gálatára végre Carpenter vállalkozott és azt barátja, Parker 
után nevezte el.

Váza teke-alakú, bibircses felületű s egészben véve 
némikép az eperhez hasonlít; átmérője egész 2 ang. Iliiv. 
vagy 50 mm.-t tesz. Képződött apró, mészállományu kötő
anyagba beágyalt homokszemekből, mely szemek részben 
kvarcz, részben más anyag, alkalmasint — mint a vegyi 
elemzésből következtethetni — phosphorsavas mész.

Belsejét tekintve, az egész alak egy központi tokot 
v. nucleust concentrikusan körülvevő lemezekből épült, ezt
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igen szépen mutatja az előttünk lévő feltört példány. Nuc- 
leusa több, lóbusszeriileg hajlitotc válaszfal által kamrákra 
osztatik. Ezt a concentrikus lemezek oly módon veszik kö
rül, bogy két-két lemez közt szükebb, tágabb köztér támad.

A lemezek likacsos, kamrás vagy u. n. labyrinthiku- 
san cellázott szerkezetűek. Ezeknek öszefiiggése számos, 
belül üres és merőleges sugárcsövek által eszközöltetik.

A lemezek ezeken kiviil még kónikus és bibircses 
nyujtványokat is bocsátnak ki, melyek a legközelebbi le
mezig terjednek. A legkülső lemezek közt e bibircses nyuj t- 
ványokba zárkóznak a sugárcsövek. Kifelé, az átmetszetben 
gyűrűknek mutatkozó concentrikus lemezek mindinkább 
vastagodnak, a köztök levő ür ellenben mindinkább szít - 
kebbé válik, de ezenkívül a lemezek számra nézve fogy
nak is. Ugyanis, ha tovább vizsgáljuk az átmetszetet, 
szembe ötlik, hogy egyes gyűrűk a központi toktól bizo
nyos távolságban tetemesen megvastagodnak, mintegy övét 
képezve és ha ez övék közti gyűrűket számláljuk, láthat
juk, miszerint a központi tok és első öv közti lemezek 
száma (átlagosan) 12 , a következő már kevesebb, végre a 
legkülső öv s a külső felület közt csak 5 ily gyűrűt lát
hatni. A legbelső öv közti sugárcsövek kevésbbé szabályo
sak a többihez képest.

Vannak példányok, melyeknek kamrái egészen vagy 
részben üresek, ilyen p. a bemutatott a lak ; de vannak 
olyanok is, melyek egészen ki vannak töltve mész vagy 
kvarcz által. Eddig csak az említett krétakorszak Upper 
Greensand v. Cenoman emeletében fordultak elő.

A második alak a Lo f t u s i a .  Ezen foraminiferát 
W. K. L o f t u s  1849—52-ben, a török-perzsa határon tett 
archeológia és geológiai vizsgálatok alkalmával észlelte volt 
és arról a Quart. Journ. Geol. Soc. London 855. mint óri
ási fajáról az Alveolináknak röviden említést is tesz. Később 
Parker és Jones által a „Nomenclature of the foraminifera“
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czimfí értekezésükben szintén még mint a nummulit korszak
ban előforduló nagy fossil Alveolina-alak soroltatik föl. És 
mint ilyen szerepel az egész 1869-ig, a mikor B r a d y  ala
pos vizsgálatából kiderült, hogy a kérdéses alak egy egész 
uj faj, mely az Alveolinátöl lényegesen különbözik.

Külsejét tekintve ez alaknak, úgy az némi hasonlatos
ságot mutat az eddig ismert o r s ó a l a k u  foraminiferákhoz, 
belső szerkezetére nézve azonban eltér ezektől. Ugyanis az 
Alveolina héja átlátszatlan, homogen és porczellánszerü; a 
fusuliná-é üvegnemű és átfúrt ; mig a Loftusiáé határozot
tan szemcsés és nem likacsos szerkezetét véve általában 
úgy víszonylik az Alveolina és Fusulinához, mint a Trocha- 
mina a Cornuspira és Spirillináboz.

Vára a Loftusiának gömbölyitett, nyújtott orsóalaku; 
némelyike a vékonyabb példányoknak mint p. a mi példá
nyunk, kiliegyesitett, mig a vastagabbak inkább legömbölyí
tett véggel bírnak. KülfelUletíik igen rongált állapotú, mi 
onnan is származik, hogy a befoglaló kőzetből bajosan vál
nak ki. Egyes példányokon alig kivehető csekély barázdá
kon kívül nem észlelhetni külsejükön semmiféle ékesitést, 
mint általában a homokos szemcsések külső ékesitésekre nem 
igen hajlandók. Hosza 50—70 mm. és vastagsága egész 
30 mm. Teste meszes kötőanyaggal tapasztott mészhomok
szemekből álló, 15 — 27 tekercsszerűen göngyölített menete
ket képező héjból épült, mely menetek egymást teljesen fe
dik. Fogalmat nyerünk róla, ha egy Rotalinát tengelye irá
nyában kinyújtva képzelünk.

Belsejére nézve mind a Rotalina, mind a Discorbinára 
emlékeztet. A spirálist kamrákra osztó válaszfalak ferdék, 
a másodlagos septák az előbbeniekre azonban merőlegesen 
helyezkednek. Központi tokkal vagy nucleussal aLoftusianem 
bir. A spirális egy külső át nem fúrt, vékony, compact lemez
ből áll, mely alatt egy második, labyrinthikus szerkezetű ré
teg van, a melyből ismét a szintén labirinthikus, de lika-



esős septák indulnak k i ; a másodlagos septák igen szabályta
lanok és durva anyagnak. Az első menet által képezett űrt 
szivaesnemű meszes anyag tölti ki. Alakunk belszerkezetét 
igen szépen tünteti elő ezen vékonycsiszolat vagy pedig na
gyított s igen sikerült fényképe, melyet Dr. S c h i e m a n n  
úr szívességének köszönök, ki azt a m. kir. József-műegye- 
tem, Dr. W a r t l i a  V. tanár ur vezetése alatt álló laborá- 
toriumában készité.

A Loftusia belső structurájának tanyulmányozását nagy 
mértékben nehezítették részben az iníiltratió, részben'pedig a 
durvább anyag, melyből képződött s általában igen bajos lett 
volna az, ha előbb a Parkeria belszerkezete nem lett volna 
ismeretes.

Csak Perzsiából ismeretes, állítólagosán egy eoeän 
korszakból való kékes, márgás mészkőben.

Megemlítendő még azon körülmény, hogy a Loftusia 
egyes példányai belsejében többféle apró foraminiferákat 
észlelhetni, melyek támaszokat nyújtanak arra nézve, hogy 
a tenger mily mélységében éltek. Ilyenek: Biloculina rin- 
geus, Lmk.  B. contraria, D'Orb.  Trilosulina oblonga, 
M n t g. Tr. trigonula, Lmk.  Tr. tricarinata, D’Orb. Quin- 
queloeulina seminulum, Li nn .  Spiroloculina planulata,
D'Orb. Trochammina incerta, D’O rb . Planularia longa, 
Corn.  Textularia sagittula, D e f r. T. variábilis, W i l l .  
T. pygmaea, D’O rb. Bigenerina nodosaria D’Orb. Discor 
bina sp. Kotalia Bucarii L i n n .  Egyébbiránt magában a 
kőzetben is fordulnak elő Loftusiával együtt foraminiferák : 
Spiroloculina eanaliculata, C zj z. Valvulina Austriaca, D’O rb. 
Cristellaria, sp. Dentalina, sp. Bulimina ovata, D’O r b, Pla- 
narbulina ammonoides, D’O r b. Rotalia Schroeteriana, P & J. 
Numnralina sp. Utóbbi egy jellemző alsó harmadkori alak.

Említett két foraminiferanem ugyan már egynéhány 
év előtt a Philosophical Transactions of the R. Society of 
London. 159. kö!etében publikáltatok, de mivel most ter-
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. mészetben van előttünk, azért bemutatásukat most sem tar
tottam még elkésett dolognak.

Végre a harmadik, melyet szerencsém van szintén 
természetben bemutathatni, a S a c c a m m i n a  C a r 
t e  r i B r a d y ,  egyik képviselője a Lituolida családba 
tartozó, fossil és élő nemnek.

Ez az előbbieknél sokkal kisebb, csak egész 3’2 mm. 
koszu, mely az ó r i á s i  elnevezésre már nem tarthat 
igényt. Váza szabad, gömbölyded, orsó vagy körte alakú 
s e<:yes vagy több csőalakuan megboszabitoC, végükön 
összefűzött kamrákból áll. Szövezete homokos és tö
mör; felülete majduem sima. Belső felülete rendesen ránczos 
s többé-kevéssé labyrintkikus, ritkábban sima. E fajt Brady 
a „Monograph of carbonif. & perm, foraminifei a“-jában és 
pedig Angol-, Skóthon és Belgium szénmészkövéből is
merteti.*)

Mint az emlitett műhöz csatolt táblázatokból is kive
hető, a Sac. Carteri csakis a szénkorszakra látszik szorítkozni, 
a permiben előfordulása nem volt konstatálható.

A szerk esztők  mondanivalója. **)
(Társulatunk t. tagjai, a t. tanári kar és általában a hazai tudomás 

nyosság pártolói különös figyelmébe ajánlva.)

A „ F ö l d t a n i  K ö z l ö n y “ szerkesztősége ez évvel 
uj kezekbe jutott. A volt szerkesztőség azon nyugodt öntu
dattal léphet vissza az évek hoszu során át buzgalommal 
viselt eme tisztségről, hogy kötelességének eleget tett. Nem 
lehet e sorok célja birálatot hozni egyfelől a volt, másfe-

*) Palaeontograph. Soc. London 1876.
**) Múlt számunkból a közlemények összetorlódása folytán 

elmaradt.
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