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ÚJ OLIGOCÉN FORAMINIFERÁK
A BUDAPEST-KÖRNYÉKI KATTI RÉTEGEKBL

NYIR M. RÉKA*

A Magyar-Szovjet Olaj R. T. budapest-környéki hegységszerkezetkutató fúrásainak

és D a n k V. geológus Mogyoród—Rákos—Cinkota vidékének felszíni gyjtésébl
származó kattikorú rétegminta anyaga feldolgozásával M a

j
z o n L- hívta fel a figyel-

met, egy eddig az irodalomban ismeretlen Foraminifera nemzetségre, valamint egy
ismeretlen fajra, egyben felszólított az új formák ismertetésére. A kérdéses rétegeknek

szemcsenagyságát és homoktartalmát Pusztay Gy. vizsgálta.

A kzet világos, zöldessziirke szín, finomhomokos, csillámos agyagmárga.

Átlagos CaCO
s
tartalma 18%, a homok tartalma 48,5% körül mozog. A kzet tömött

szövet, a zöldesszürke pehtes alapanyagba finomszem homok és az elszórt finom-

szem muszkovit lemezkéken kívül néhány apró kszenesedett növényi maradvány
törmeléke és molluszka héjtöredék ismerhet fel. Törése, illetve elválása a gyenge réteg-

zdés irányát követi. A kzetkifejldés sekélytengerre utal.

Cinkota és Rákosszentm hály vidékén lév fúrásokban a katti rétegeket úgy
a kzetkifejldés, mint a makro- és mikrofauna azono sága miatt nehéz szintezni.

A Corrosina pupoides-es réteg sem kzetkifejldésben, sem fauna összetételben lényegesen

nem tér el a fúrás többi katti rétegétl. Az új nemzetség segítségével azonban a szint

esetleg azonosítható lesz.

Az új Foraminifera nemzetség elször az árpádföldi Csömöri úton lev transzfor-

mátortól DNy-i irányban 500 méterre, az egyik kutató aknának felszíntl 1 ,50 m
mélységbl származó anyagából került el. Ezután átvizsgáltam Cinkotáról négy és

Rákosszentmihályról három fúrásunk anyagát. A fúrások bizonyos szintjében szin-

tén sikerült megtalálnom az eddig ismeretlen nemzetséget.

Az új faj eddig csak két rákosszentmihályi fúrásból és a fentemlített kutató-

aknából került el. Valószín, -hogy ez az új faj az új nemzetség rétegtani szint-

jéhez kapcsolódik.

Fámilia : B U LI M I NID A E
Genus: REUSSELLA

Reussella tricarinata nov. sp.

A hosszú megnyúlt- triszeriális alak háromoldalú hasáb, mely a kezd
kamra felé kicsúcsosodik és az oldalékek gyengén hajlottak. A hasáb mindegyik

oldalán a kamrák varratai hajfonatszer biszeriális képet adnak. A héj likacsossága

igen jól látszik. A háromoldalú hasáb felszíne teljesen sima és kissé konkáv felület.

A kamrák élei egybeesnek a háromoldalú hasábéval és ezzel teljesen összesimulnak.

Ez együk jól megkülönböztet jeliege a Reussella spinulosa (R e u s s) fajtól.

FeliUnézetben a héj háromszög, melyen a kamrák varratai gyengén kivehetk.

*A vizsgálatok a MASZOLAJ Központi Tudományos Kutatólaboratóriumában készültek.
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Az alak nyílását példányaimon sériiltségük miatt ’ nem lehet megfigyelni. A kamrák
pirittel vannak kitöltve, így számolnunk kell a héjak elpusztulásával.

Kamráknak száma: 15—17. Legnagyobb hossza: 0,42 mm. Átlagos széles-

sége: 0,19 mm.
Legközelebbi rokon alak az említett Reussella spinulosa (R e u s s) faj, melytl

eltér egyrészt a kamrák alakjában, mely összefügg a héj karcsúbb, megn}Altabb for-

májával, másrészt a Reussella spinulosd-n a hasábok élein fellép, a kamrák számának
megfelel tüskék hiányával.

Reussella tricarinata nov. sp, Corrosina nov. gén. nov, sp.

Eddig a fent ismertetett helyek katti rétegeibl összesen három példányban

a Corrosina új nemzetséggel együtt került el.

Família : HETEROCHELICIDAE
Genus : CORROSIXA nov. gén.

A héj anyaga likacsos, meszes. A héj szerkezete és felépítése az idsebb kamrák-

kifejldése során félbemaradó háromoldalú gúla. A triszerialis héjfelépítés egyenltlen.

Ez egyébként a katti-emelet tengervízének igen változó, teljes, fél és csökkent sótar-

talmánál fogva is érthet. Az egyes kanyarulatok a kamrákra vonatkozó nagyságrendbeli

kiképzése, a kamráknak a kanyarulatokon eltér nagysága, bizonyos fokig a »korrózió<(

hatásait érzékeltetik. Ezekre a kamrákra épül fel a felfújt, közel a gömbhöz hasonló

három kamrából álló utolsó kanyarulat, ami már a Glóbigerinidae-ls. családja felé mutat
kapcsolatot.

Az új nemzetség bevezetését indokolja az összenyomott gömbalakú kamrákból

álló háromoldalú hasábos felépítés, melyre váratlanul a jól kifejlett három utolsó kamra
épül, mint a Hantke n-féle Rhynchospira abnormis-ná\.

A Corrosina nemzetség legközelebbi rokonságot mutat a fels-kréta Giimbeletria-

Cushman és a Bulimina d' O r b i g n y nemzetséghez. A héj anyaga, perforált-

sága és a kamrák gömbalakja ezekkel megegyezik, de a kamrák felépítése háromoldalú

hasábot alkot. A Gi\mbeletria-nk\ a kamrák elhelyezkedése szabálytalanabb, a triszeriális

felépítés gyengébben figyelhet meg, tömzsibb alak, nyílása pedig nagyobb és határo-

zottabb, míg az ríj nemzetségnél a nyílás az utolsó kamrán betüremkedett kis rés-.

Alakban rokonságot mutat a Verneuilina d’Orbigny felé, mely utóbbi ennek

izomorf agglutinált alakja.

A fent említett sajátságok miatt a H a n t k e n-féle elbb (1871-ben) Globige-

rina, késbb (1875-ben) Rhynchospira nemzetségbe sorolt Rhynchospira abnormis formát,

— melyet a Clavulina szabói rétegekbl ritkásan a fels, s gyakoribban az alsó oosztály-

zatból« ismertet — ez új nemzetség egyik alakjának tartom. Cush m a n véleménye

szerint az E h r e n b e r g-féle Rhynchospira nemzetség még 1950-ben is a Globigerinák-

ndl szerepel.
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H a n t k e n adatai és az újabb megfigyelések szerint az új Corrosina nemzetség

elterjedése alsó- és fels-oligocénre tehet.

Corrosina pupoides nov. sp.

Üveges mészhéjú, fleg a fiatal kamrákon észlelhet a perforáltság, megnyúlt

triszerialis forma, a héj igen enyhén hajlott. A kamrák alakja gömb, illetve az idseb-

beknél összenyomott gömb. A kezdkamrából fokozatosan növekszik a többi gömb-
alakéi kamra és minden sorban vízszintesen, majdnem egyvonalban három kamra helyez-

kedik el. Ezek egy rövid háromoldalú hasábot alkotnak, mely az idsebb kezdkamra
felé kicsúcsosodik. A háromoldalú hasábon elhelyezked kamrák szabálytalan éle és

lapja következtében, bizonyos fokú korrodált jelleg tnik fel, ezért kapta a nemzetség
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1. Textularia deperdiia d’Orb + _j_

2. Quinqueloculina erami R s s + -j-

3. Quinqueloculina seminula L +
4. Ouinqueloculina sp + -b 4-

5. Robulus inornatus (d Urb.) ~r T~
6. Dentalina sp ~T
7. Guttidina communis d’Orb
8. Polymorphina cylindroides Röm. . . : . . + ~T~ +
9. Nonion granosum (d'Orb.) + +

10. Nonion communis (d’Orb.) + + + +
11. Nonion umbilicatulum (Montagu) ... rr
12. Nonion punctatum (d’Orb.) +
13. Elphidium subnodosum (M ii n

s

t.) .... + +
14. Elphidium striatopunctatum (Ficht-Moll) + . ~r + + +
15. Bulimina elongata d’Orb + i

+'
16. Corrosina pupoides nov. sp + + +
17. Virgulina schreibersiana Czjz + i + + + -L

18. Bolivina punctata d’Orb + + + Hh + + _L_

19. Angulogerina angulosa (Will.) + + + +
20. Trifarina tricarinata (d’Orb) ~T
21. Reussella spinulosa (Rss.) + + -f
22. Reussella tricarinata nov. sp + + +
23. Eponides schreibersii (d’Orb.) ........ + + + + + +
24. Eponides haidingeri (d’Orb.) + + +
25. Asterigerina rosacea (d’Orb.) + + +
26. Globigerina bulloides d’Orb +*

~T“

27. Globigerina triloba Rss +
28. Orbidina universa (d’Orb.) 4- + + + + +
29. Planulina ariminensis (d’Orb.) +
30. Cibicides lobatidus (Walk.-J ac.) ~r
31. Cibicides dutemplei (d’Orb.) + + +
32. Rotalia beccarii (L.) ~r + + + +
33. Szivacstük + + + + + + +
34. Molluszka héjtöredék + + + + + + 1

35. Spatangida-tüskék + + + + 1 +
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a Corrosina nevet. Az utolsó három kamra a többihez képest hirtelen felfúj tnak tnik,
innen a pupoides faj név és ezeken a kamrákon a perforáltság megfigyelhet.

Felülnézetböl az utolsó három kamra majdnem egy vízszintes síkban helyezkedik

el. A legidsebb kam án jól felismerhet a rövid résalakú betüremkedett nyílás.

Kamráik száma : 10— 14. — Legnagyobb hossza : 0,29 mm. — Átlagos széles-

sége : 0,13—0,15 mm.

Eddig a Corrosina pupoides nov. sp. 17, míg a Reussella tricarinata nov.sp. három
pél ányban került el a katti-emelet középs részébl. A Corrosina pupoides nov. sp.

a fúrásokban 3 és 50 méter közötti vastagságú rétegösszletre szorítkozik.

A Corrosina pupoides és a Reussella tricarinata fauna társaságát, ugyanakkor

Majzon- nak, már 1 935-ben feldolgozott a budapestkörnyéki azonos faunával való

kapcsolatát összehasonlító táblázat mutatja.

Amint a fenti táblázatból is kitnik a Corrosina pupoides rétegek faunája aránylag

szegény. Összesen 30 fajt sikerit meghatároznom. A leggazdagabb lelhely a cinkotai

fúrásokból származó réteg. Kevés faj fordul el nagy egyedszámban, ilyen a Bolivina

punctata d’O r b, ami a cinkotai fúrások rétegében található gyakrabban. Igen gyakori

az Asterigerina rosacea (d’Orb). Ennek a fajnak a gyakorisága megegyezik a

Máj z o n által meghatározott Rákosszentm hály-Annatelep téglagyári feltárásból

származó réteg faimáj ával.

A táblázatból kitnik, hogy az agglutinált liázú Foraminiférákat, csak egy faj

képviseli, ez is sok helyen teljesen hiányzik, valamint hiányoznak a mélyebb viz fajok

is. Ezek a megállapítások, valamint a -fauna társaság is alá ámasztja a Corrosina pupoi-

des-es szint sekélyvízi sótartalmú tenger jellegét.
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A városligeti artézi kút. 1878.

HoBbie oaHrogeHOBbie ({íopaMHHHtjjepbi H3 xaTTCKHX caoeB
o KpecTHocTH r. ByAaneuiT

P. M. HbHpé
B ypoBbix CKBa>KHHax npejjnpHHTHH »MAC0J1AP1«, b OKpecTHOcra r. ByAaneuiT,

b xarrcKnx npycax oöHapy>KHancb Heu3BecTHbie go cnx nop pog n bha (j)opaMHHH(j)ep.

Reussella tyicarinata nov. sp.

ygjiHHeHHO-npogojiroBaTan 4>opMa TpexpnAHaH
;

OHa o6pa3yeT TpexrpaHHyio
npn3My, yTOHqaiomyiocH k HaqanbHOü xaMepe. EoKOBbie pepa caao H3orHyTbi

;
Ha oöeHX

CTOpOHaX npH3MbI HIBbl KaMep HBAHIOTCH KOCOBIiaHO-flBypHAHbIMH. IlOpHCTOCTb paKOBHHbl
oneHb xopomo bhah3. ÜOBepxHOCTb TpexrpaHHOií npH3Mbi BnOAHe rnaAKa h hémhoto BorHyTa.

Pe6pa KaMep coBnagaioT c pepaMii npH3Mbi h t3khm o6pa30M tccho npuaeraioT Apyr
k APyry ;

sthm npH3HanoM oh xopomo OTjmuaeTCH ot bhas Reussella spinulosa Reuss.
CBepxy paKOBima o6pa3yeT TpeyronbHHK, no KOTopoMy lubu KaMep cjiaöo bhahm.

Ha uccneAOBaHHbix 3K3eMnjmpax ycTbe He yAanocb HaömoAaTb BcneACTBne hx noBpew-
AeHHoro coctohhhh. KaMepbi 3anoAHeHbi nnpHTOM, noaTOMy h3ao cmiTaTbcn c pa3pymeHHeM
paKOBHH

:

KoAHBecTBO KaMep: 15-17
HanöojibmaH A-mma : 0,42 mm
CpeAHjw mHpHHa : 0,19 mm

BAHiKaürnHe poACTBeHHHKH er : ynoMHHyTbiií bha Reussella spinulosa Reuss,
KOTOpbIH pa3AHMaeTCH OT 3T0r0 BHAa C OAHOií CTOpOHbl no (j)0pMe KaMep, CBH33HH0H c oonee
TOHKOH yAJlHHeHHOH (})0pM0H paKOBHHbl, C ApyrOH CTOpOHbl, OTCyTCTBHeM COOTBeTCTByiOmHX
KOAH'iecTBy KaMep mnHHOB, noHBJiHiomHXCH Ha peöpax npn3Mbi H3 Reussella spinulosa.

YnoMHHyTaH <j)opMa oÖHapy>KHBaAacb b 3 3K3eMnnnpax BMecTe c hobmm pogOM
Corrosina b xaTTCKHX caohx omicaHHbix MecTOHaxo>KA0HHH

.

CeMeiícTBO : Heteroheliciadae.

Poa : Corrosina nov. gén.
BeigecTBO paKOBHHbl H3BecTKOBoe h nopucToe. CipyKTypa h CTpoeHue paKOBHHbl

HBjmeTCH Hepa3BHToft TpexrpaHHOü nHpaMHAOü. TpexpnAHoe CTpoeHue paKOBHHbl hcoah-
H3K0B0 : 3T0 BnOAHe nOHHTHO, eCJIH HMeeM BBHAy COAepiKAHHe C0AH, Mepegyiomeeen B MOp-
ckhx BOgax xaTTCKoro npyca. Pa3AH4Hbie pa3Mepbi OTAenbHbix oopoTOB h otkaohhio-
mnecn BeAHMHHbi KaMep Ha oöopoTax yKa3biBaioT ao HeKOTopoú CTeneHH Ha AencTBiie »Kop-
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po3HH«. Ha 3thx KaMepax nocTpoeH pa3AyTbin, nocjieaHiiií oöopoT paKOBHHbi Tpexpaanoro
CTpoemiH, coctohluhh h3 Tpex mapoBHAHbix naMep, hto HanoMHHaeT ao HeKOTopoií CTeneHH
ceMeiíCTBO Globigerinidae. üo mhchhio aBTopa bha Rhynchospira abnormis, 3aMnc-
AeHHbiíí T aHTKeHOM paHbiiie (b 1871 r.) k poAy Globigerina, no3>Ke (b 1875 r.) k poAy
Rhynchospira, HBUueTCH oahoh (fiopMOH HOBoro poAa, b pa3pe3 c MHemieM K e m m e h a,

KOTopbiíí 33MHCAHA poA Rhynchospira (Ehrenberg) eme b 1950 rOAy k pOAy Globerina. HoBbiii

poA Corrosina BCTpeuaeTCH b HioKHeH-BepxHeíi nacni onnroueHa.

Corrosina pupoides nov. spec.

HoBaa (}iopMa othochtch k ceMeiíCTBy Hereroheliciadae n k HOBOMy pOAy Corrosina.
yAJiHHeHHO-npoAOJiroBaTafl (JiopMa, oueHb cnao n3orHyTa

;
nepfJjopupoBaHue bhaho npen-

MyipecTBeHHO Ha moaoabix KaMepax.
KaMepbi mapoBHAHbi, öoAee B3pocAbie (JiopMbi hbahiotch cmaTbiMH. OcranbHbie uiapo-

BHAHbie KaMepbi nocTeneHHO yBeniiUHBaioTCH ot HauanbHOH KaMepbi
;

3 Kaiviepbi pacnoua-
raiOTCH B Ka>KAOM p«Ay r0pH30HTaAbH0, nOMTH npHMOAHHeílHO. OhH 0Öpa3yK)T KOpOTKyK),
TpexrpaHHyio npn3My, yTOHuaiomyiocH k 6ouee B3pocAOií, HanajibHOH Kajwepe.

KaMepbi, noMemeHHbie Ha TpexrpaHHOu npn3Me, hmciot HenpaBHJibHbie pe6pa
h rpaHH, b pe3yAbxaTe uero nouBAHeTcu HecKOJibKO KoppoAnpoBaHHbiií xapaKTep. noaTOMy
HOBbiil bha nonyuHA H33BaHHe pOAa »Corrosina«.

nocjieAHue Tpn Ka.Mepbi hbahiotch pa3AyTbiMH no cpaBHeHino c ocTanbHbiMH. OTcioAa
Ha3Bamie bha3 t>pupoides«.

B 3thx KaMepax neptJjopHpoBaHiie xopoiuo bhaho. CBepxy nocneAHHe 3 naMepbi no-
MemeHbl nOHTH B OAHOH r0pH30HT3AbH0H nJlOCKOCTH. Ha CaMOH B3pOCAOH KaMepe xopomo
bhaho KopoTKoe meAOo6pa3Hoe OTBepcTne.

KoAHHecTBO KaMep : 10-14
HaHojibman aahh3 : 0,29 mm
CpeAHHH ujupHHa : 0,13 -15 mm

BBeAeHiie HOBoro poAa oöocHOBaHO TpexrpaHHbiM npH3MaTHuecKHM CTpoeHue.M,

COCTOHIHHM H3 CMHTblX, IUapOBHAHblX KaMep, Ha KOTOpOM HeO/KHAaHHO paenOAOWeHbl xopomo
pa3BHTbie 3 noc.neAHHe KaMepbi Tai<, k3k y Rhynchospira abnormis FaHTKeHa.

EjiHwaHiHne poactbchhhkh HOBoro pOAa : Gümbeletria Cushinan h Bulimina
d’Orbigny BepxHero Meaa. BeiuecTBO h neptjopupoBaHiie paKOBHHbi cooTBeTCTBy iot rna-

PObhahoh (JíopMe KaMep; cTpoeHHe KaMep —KaK ywe ynoMHHyTo b onncaHHH poAa Corrosina
opa3yeT TpexrpaHHyio npn3My, npHneM y poaa Gümbeletria KaMepbi pacnoAOweHbi

6onee HenpaBAbHHO : TpexpuAHoe CTpoeHHe cjiaöee 3aMerao, <{>opMa öoaee KopeHacTau, ycTbe

öoAbiue h öojiee onpeAeaeHHoe, b to BpeMH KaK y HOBoro poaa ycTbe npeACTaBAHeT cooio
MaaeHbKyio, Ha nocAeAHeií Ka.Mepe BmaTyio meab.

no OHepTaHHio oh cmokch c Verneuilina d’Orbigny; nocaeAHHH hbahctch er
H30M0p(J)H0H, armioTHHHpoBaHHoft <})0pM0H. C cpeAHeíí Macin xaircKoro upyca BepxHero

OAHroueHa oÖHapyweHbi npeACTaBHTeAH Corrosina pupoides nov. sp. b 17, TaKOBbi Reussella

tricarinata nov. sp. b 3. 3K3eMnAHpax . B SypoBbix CKBamHHax ocoöh Corrosina pupoides

nov. sp. orpaHHHHBaioTCH caohmh ot 3 ao 50 m MOiuHOCTbio. BbiiueonHcaHHbie bhah
noHBHAHCb b coueTaHHH <})ayHbi n oöoöiueHbi b TaÖAHue, HaxoAHiuencfl b BeHrepcKOM TeKCte.

Nouveaux Foraminiféres oligocénes des couches chattiennes des environs de Budapest

Pár Mlle R. M. NYÍRÓ

Dans le matériau provenant des sondages d’exploration de l’Entreprise Hongroise-

Sovietique pour l’Exploitation du Pétrole nous avons trouvé dans les couches chattiennes

un nouveau genre et une espéce de Foraminiféres encore inconnus.

Reussella tricarinata nov. sp.

Forme allongée trisériée. Le test a la forme d’un prisme triangulaire, qui s’effile

vers la loge embryonnaire et dönt les arétes sont faiblement reeourbées. Pár contre sur

chaque face du prisme les sutures des alvéoles présentent un aspect bisérié resseinblant
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á une tréssé -de clieveux. La porosité du test est bien visible. La snrface du prisine trian-
gulaire est complétement lisse et. faiblement concave. Les arétes des loges coíncident
avec celles du prisme et s’y soudent complétement. C’est un caractére qui la distingue
nettement de l’espéce Reussella spinulosa Reuss,

Vu d’en liaut le test forme un triangle, sur lequel on peut bien distinguér les
sutures des- loges. L’orifice buccal de cette forme n’est pás visible sur nos exemplaires,

I
á cause de leur état détérioré. Les loges sont remplies de pyrite, on peut donc prévoir
la destruction des tests. Nombre des loges : 15 á 17. Lon’gueur maximale : 0,42 mm.
Largeur moyenne : 0, 1 9 mm.

La parenté la plus proche est l’espéce Reussella spinulosa Reuss, mais elle en
i difiére d’une part pár la forme des loges, ce qui est en relation avec la forme plus allongée
du test, d’autre part pár le manque des épines qu’on voit sur les arétes des prismes de
la Reussella spinulosa et dönt le nombre correspond au nombre de.4 loges.

Jusqu’ici on en a trouvé trois exemplaires provenant des couches chattiennes des
endroits mentionnés, en compagnie avec le genre nouveau Corrosina.

Famille : Heteroheliciadae

.

Genre : Corrosina nov. gén.

Le test est calcaire, poreux. Le foraminifére á la forme d’un prisme triangulaire
resté inachevé au cours du developpement des loges plus ágées. La forme trisériée est
inégale — ce qui peut s’expliquer avec la constitution trés variable de l’eau de mer de
l étage ehattien quant á sa teneur en sel.Les dimensions variables des sinuosités, rappor-

1 tées aux loges et la grandeur divergeante des loges dans les sinuosités ont dans mi certain
degré l’aspect d’un état corrodé. Sur ces loges est édifiée la derniére sinuosité du test
trisérié formée de trois loges á peu prés sphériques

; cela la rapproche á la famille
des Globigerinides.

A cause de ce caractére nous sommes d’avis que la forme décrite pár H a n t k e n,

d’abord (1871) comme Globigerina, et plus tárd (1875) sous le nm de Rhynchospira
abnormis et qui se trouve plutöt rarement dans la section supérieure et plus abon-
damment dans la section inférieure des couclies á Clavulina szabói, est une forme de ce
nouveau genre, nonobstant á l’avis de C u s h m a n, qui a rangé parmi les Globigérines,

encore en 1950, le genre Rliychospira de Ehrenberg.
La répartition du nouveau genre Corrosina est donc oligocéne inférieur— supérieur.

Corrosina pupoides n. sp.

Cette espéce du nouveau genre Corrosina posséde mi test vitrocalcaire, des per-
forations observables surtout sur les loges jeunes, une forme allongée trisériée, trés

faiblement courbée.
Les loges sont globulaires, cliez les plus ágés elles sont aplaties. Les loges globu-

laires consécutives se suivent graduellement á partir de la loge embryonnaire, dans
chaque ligne il y a trois loges disposées horizontalement, presque en ligne droite. Ces
lignes forment mi prisme triangulaire court qui se termine en pointe vers la loge initiale.

A cause de l’aréte ét de la surface irréguliére des loges disposées sur le prisme
triangulaire ce Foraminifére a l’apparence d’étre corrodé en un certain degré, c’est pour-
quoi nous avons donné au genre le nm Corrosina.

Les trois derniéres loges ont l’apparence gonflée, en comparaison avec les autres,

d’ici le nm pupoides ; ces loges ont des tests perforés.

Yues d’en liaut les trois derniéres loges sont disposées approximativement dans
mi plán horizontal. Sur la derniére loge on peut bien distinguér l’orifice buccal replié,

de forme d’une courbe fente.

Nombre des loges : 10 á 14. Longeur maximale : 0,29 mm. Largeur moyenne :

i
0,1 3 á 1,5 mm.

L’introduetion du nouveau ‘genre est justifiée pár sa construction en prisme
triangulaire formée pár des loges globulaire aplaties, sur lesquelles sont placées, sans
transition, les trois derniéres loges bien développées, comme chez la Rhynchospira abnormis
de Hantken.

Le genre Corrosina présente une parenté avec les genres Gümbeletria Cushman
et Bulimina d’ O r b i g n y, du Crétacé supérieur. Le matériau du test, són état perforé
et la forme globulaire des loges, sont les mémes ; tandisque l’emplaeement des loges
est, comme nous l’avons déjá mentionné lors de la description du genre Corrosina, en
forme d’un prisme triangulaire. Chez le genre Gümbeletria la disposition des.
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loges est plus irréguliére, la construction trisériée est plus faiblement developpée, la

forme est plus trappue, són orifice buccal est plus grand et plus net, tandisque cliez le

nouveau genre l’orifice buccal est íme petite fente repliée, sur la demiére loge.

Sa forme présente une parenté avec la Verneuilina d’ O r b i g n y, qui en est

íme forme isomorphe aglutinée.

Jusqu’ici on a trouvé dans la partié moyenne de l’étage ehattien de l’Oligocéne
supérieur 17 exemplaires de Corrosina pupoides nov. sp. et 3 exemplaires de Reussella
tricarinata nov. sp. Dans les sondages la Corrosina pupoides est restreinte aux couclies

situées dans une profondeur de 3 á 50 métres.

Les espéces décrites se trouvent ensemble avec les fossiles énumérés dans ie

tableau du texte liongrois.


