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MAGYARORSZÁGI PERM KÉPZŐDMÉNYEK FORAMINIPERÁI

Sidó Mária

Az elmúlt évtized kutatásait , elsősorban mélyfúrási ada
tait feldolgozva és értékelve, a hazai perm üledékek Fora- 
minifera társaságára, azok finomrétegtani szerepére vonat
kozólag bővültek ismereteink, illetve új eredmények is szü
lettek. Legkonkrétabb eredményünk, hogy Foraminiferákkal az 
al3Ópermi tengeri kifejlődés bizonyítható és a felsőpermi 
kifejlődéseink biofácieseit, faunaegyüttesgit jellemezni és 
finomrétegtanilag biztosan taglalni tudjuk.

A részletes vizsgálatok után éppen ezért szükségessé vált 
az újonan megismert taxonok közzététele és a jellemző bio- 
fáciesek-biotársulások és biozónák bemutatása. Mindezek igen 
jól kiegészítik és bővitik az 197^-rben /SIDÓ/ felsőpermből 
eddig lepublikált 95 taxon anyagát.

Perm képződményeink főleg mélyfúrásokból és a felszínről 
a Bükkhegységből, a Dunamellékről és a Dunántúlról ismertek 
/l.ábra/.

Részletes mikropaleontológiai vizsgálataink tárgyát az 
Újfalu l.sz.fúrás / 3 8 8 0 - 3 8 8 6  m-ből, 29 db. vékonyosiszolat/, 
mely az alsópermre, valamint a Dédestapolcsány ll.sz.fyrág 
/167-8oo m-ig,287 db. vékonyosiszolat/, a Nagyvignyó 4.sz. és 
13.az.fúrás /8-29S m-ig/, valamint Alcsutdoboz 2.sz.fúrás 
/95o-142o m/ több száz vékonycsiszolati anyaga.szolgáltatta.

Tapasztalatom szerint a nagyvastagságú /3o-45o m/ permi 
rétegsorból származó sokszáz vékonyosiszolat mikroszkopikus 
vizsgálati anyagában a permen belül többféle biofácies és 
biotársulás és ezekből biozónák különithetők el, és ezekből 
közel 15o faj vált ismertté.

I. Alsóperm;
Az Ú j f a l u  l.sz.fúrás 3 8 8 0 , o-3886,5  m-ből, a sötétszürke 

zoogén mészkőből vizsgált minták vékonycsiszolatban gazdag és 
jellemző mikro és makrofauna együttest ismertünk meg, mely



igen fontos, új földtani és őslénytani adatokat szolgáltatott 
a magyarországi fiatal paleozoós rétegek ismeretéhez. Első- 
ízben innen került elő tengeri kifejlődést! alsópermet jelző 
fauna együttes. Különösen igen jellemzőek a Foraminiférák, 
amelyekkel a képződmény kora egyértelműen megállapítható.

Legfontosabbak a nagyalakú Fusulinidae család képviselői, 
mint az alsópermre igen jellemző Darvasites. Biwaella, Pseudo- 
fU3uljna, Paratricites és Schubertella nemzetségek egyes 
fajai.

A nagyalakú Foraminiférák mellett itt a kis Foraminiférák 
szerepe is igen jelentős, főleg a Climacammina, Paleotextula- 
ria, Tetrataxis-félék a legfontosabbak. Ebben a biofáciesben 
feltűnő a Tuberitinák n^gyranőtt példányai, melyek itt na
gyobb faj és egyedszámmal jelentkeznek, mint a bükkhegységi 
felsőperm rétegekben. Az egyéb primitiv formák közül $z Apti- 
nerinella, Lituotuba, Tolypammina-félék is jelentősek.

A Foraminiférák mellett éppen úgy döntő szerepe lehet az 
algáknak is.,A Dasycladaceae-ák gyakoriak, köztük a Gyropo- 
rella div.sp.ek. de a Mizzia-félék itt még.nem annyira típu
sosak és változatosak, mint a felsőpermben. Igen.gyakoriak 
a Gymnocodiaceák-hoz tartozó Tubiphytes-félék, T. obscurus 
/FLÜGL/, T. carinthicus /FLÜGL/. Fontosak még a Hikorocodium 
és a Baccinellák is. A Charophyta-Codiacea-félék közül ,az 
Anchicodium. Neoanchicodium nemzetség vált még ismertté.

A vizsgálatoknál a Foraminiférák rétegtani szerepére 
helyeztem a nagyobb hangsúlyt. Az együttesben összesen 45 ta- 
xont lehetett meghatározni, köztük igen fontosak a Fusulini- 
dae-k,melyek a,biztos kort jelzik,,mint a Darvasites citrus. 
RAMOVS-KOCH* D, contractus SCHSLLW., D. formicatus /KAMERE/, 
Biwaella europaea KOGH.-MILANOVIC, Neofusulinella cf. girar- 
di DEPRET, Pseudofusulina vulgáris KOCH.-DEV,, Schubertella 
kingi DUMBAR, Sch. paramelonica SULEJMAN stb. A permen belül 
ezek határozottan az alsópermet, mégpedig ebben az együttes
ben az artinszky-emeletet rögzitik, annak is a felső részét, 
a darvas iteses-pse udof us ulinás biozónát jelölik /2.sz.ábra /.

Ez a biozóna az egyéb szervesmaradvány együttessel se
kély tengeri, partközeli biofáciest jelez, mely a Jugosz-
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lávia-i Ny-Karavankákból, KOHANSO-DEVIDÉ által /1964/ ismer
tetett Trogkpfel rétegek mikrofaurájával és mikroflorájával 
azonosítható. Véleményem szerint,ez teljesen egyezik azzal, 
ősföldrajzilag ahhoz kapcsolódik. Hazai viszonylatban pedig 
anyagunk egyeztethetőAlAJZON 1956/ a Karádi l.sz.fúrás 
956,5 m mélységéből, a sárgás ipészkőbreccsából, a felsőkar
bonnak tartott Schubertella sp.-nek határozott metszettel is. 
Ismereteim szerint és az összehasonlitás alapján én MAJZON 
leközölt fajait Darvasitesnek yélem, ami teljesen egyező az 
újfalui taxon néhány ábrájával. Ez az adat igen fontos ki
egészítője a dunántúli alsópermi kifejlődés ősföldrajzi kap
csolatának és elterjedésének. A karádi előfordulás biztosan 
megfelel az újfalui előfordulás darvasiteses horizontjának, 
csak az itt jóval kisebb mélységben a felszin közelében- . 
esetleg az törmelékes anyagként áthalmozottan-jelentkezik.

Az újfalui foraminiferás együttesünk, biozónánk ugyanúgy 
egyeztethető a Tethys-régió DNy-i és távolabbi területeinek 
faunájával is. Közvetlenül párhuzamositható még az ausztriai 
Alpok faunájával, közvetve pedig Görögország /RBNZé-REICHEL 
1945/» továbbá keletebbről pedig a Krim, /LYS 19?7/, Irán, 
Irak /BOZORGNIA 1975/ területéről ismertetett biozónákkal 
is.

Az É-Vietnámból /SIDÓ 1976/ leközölt darvasiteses-pseudo- 
fusulinás biohorizonttal is párhuzamositható anyagunk, azzal 
a különbséggel, hogy az újfalui lelőhelyünkön a kis foramini- 
ferás társulás ennél jóval fajgazdagabb.

II. Felsőperm:
Faunával igazolt tengeri kifejlődésül felsőpermi képződ

mények az ország különböző pontjáról ismertek.
Köztudott, hogy először a bükkhegységi felszíni előfordulá
sok faunatársulásairól VADÁSZ /19o9/f SCHRÉTER /1972/, MAJ
ZON /1955/, BALOGH /1968/, SIDÓ /1972/ közöltek adatokat.

A több mélyfúrásból a Bükkhegységből, valamint a Bükk- 
hegység előteréből Verpelét l.sz.fúrásból /Kőolajos adatok,
B .MAKK A./2ooo m/ és a Duna mellékéről Bugyi l.sz.fúrás 
35o m /SIDÓ 197 4 / vált ismertté ez a kifejlődés.

A Dunántúlon pedig az Alcsútdoboz



2 sz.fúrásban /98o-154o m/ a Dinnyési Formációban volt rög
zíthető a legnagyobb, közel 5oo m-es vastagsággal, változó 
lito-és biofáciessel a felsőpermi rétegsor.

A sokszáz vékonycsiszolat mikroszkópos vizsgálati ered
ménye szerint a felsőpermi rétegsorban többféle lito-és bio- 
fácies különíthető el, mint: a tisztán biogén mészkő, a bio- 
mikrites mészkő, a hintett pirit, agyagszemcsés, agyagos 
mészkő, és az ooidos mészkő. A változatos kőzettani Össze
tételű felsőpermi rétegsorokban a.mikrofauna társulás,ugyan
csak jellegzetes és változó. A Dt.11.sz.fúrás és Nv.4.sz. fú- 
rás harántolták legnagyobb vastagsággal a felsőpermi réteg
sort. Ezekből közel száz, eddig még nálunk nem ismert, le nem 
közölt Foraminifera faj került elő. A faunaegyüttesek a felső
pereire igen jellemzők, és jellegzetesek, ezek sűrűn váltakozó 
és ismétlődő biotársulásokat és jellemző biofácieseket képez
nek. Jól elkülönithetők a mészalgás-foraminiferás-ostracodás- 
molluszkás és az echinodermatás biotársulások,ezek külön-kü- 
lön is, de egymással keveredve is biocönózisban társulásokat 
képezhetnek , az üledékképződési viszonyokat és a környezeti 
változásokat hűen tükrözik.

a. / A biogén mészkőben a legnagyobb, sokszor tömeges a 
szervesmaradvány tartalom. A Foraminifera együttesében itt 
elsősorban a néhány nagyalakú Fusulinidae-n kivül a Glomospi- 
rak, Agathamminak. Hemigordiusok és Globivalvulinak-Tuberiti- 
nák, Nodosaridaek jelenléte a döntő, ezek helyedként vékony 
rétegekben vagy padokban tömegesen jelentkeznek. A Glomospi- 
rak, Hemigordiusok, Agathamminak a sótartalom változását ál
talában jól tűrő fajok. Ezek a különböző algaféleségekkel tár
sulva a partközeli régiókban éltek, partmenti biofáciest 
jeleznek. Néhány fajuk még a felhigult, a normál sótartalom
nál alacsonyabb közeget is eltűrték,a lefuződött öblökben a 
lagúnákban is élhettek. Ezt a feltételezést bizonyítják az 
erősen bitumenes mészkövek is, melyeket általában glomospirás 
sgyüttesek jellemeznek.

b. / A tömött szövetű agyagos mészkő rétegekben általában 
kevesebb a Foraminifera és az egyéb szervesmaradvány. Az oxi- 
géndúsabb, parttól távolabbi, nem annyira mozgatott vizű kö
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zegben , a Poraminifera együttesben már nem az agglutinált 
háziíak, hanem a meszes házú egyedek dominálnak, elsősorban 
a Nodosaridae család képviselői: a Nodosaria, Pachyploia, 
Lunucammina. Langella stb. nemzetség különböző fajai lépnek 
fel nagyobb egyedszámmal.

c. / A biomikrites mészkő rétegek különböző ősmaradványok 
töredékes halmazaiból állnak, ezek az előbbi lito-és bio- 
fáciesekkel váltakozhatnak. Ebben a biofáciesben leginkább
a különböző algaféleségek a jellemzőek. Érdekes módon a Fopa- 
minifarák itt is majdnem mindig ép állapotban vannak jelen.

d. / Az ooidos mészkő fácies általában a triász-felső
permi rétegék átmeneti szakaszán, vagy a felsőperm felső ré
szén , és igen ritkán csak a rétegösszlet alsóbb szakaszán 
jelentkezik. . . .  ,

Mint a Dt. 11.sz.flírásban /189 m/, Alcsútdoboz 2.sz. fúrás 
92o m-ben a felső szakaszon megváltozik a faunaösszetétel. 
Szegényes, egyhangú a fauna, más fajok, főleg csak a Hemigor- 
dius-félék jelentkeznek itt. A djulfjen felső részéből csak 
egy-két faj jön fel. Az alga társulás is megváltozott. Legin
kább az áthalmozott alga maradványok, és bekérgezett Foramini- 
ferák vannak az ooidokban. Véleményem szerint ez a faunaösz- 
szetétel inkább a felsőpermet jelzi még. Az anyagban főleg a 
felső djulfjenre jellemző egyedek a Pachyploia-félék voltak 
megfigyelhetők. Ennek a feltételezett perm-triász átmeneti 
rétegnek pontos rétegtani besorolása még nem végleges, ez a 
kérdés még részletesebb vizsgálatot igényel.

A felsőpermi rétegkomplexus vizsgálati anyagából mégis-, 
mert- Foraminiférák általában a vagilis beptoszhoz tartoznak. 
Kevés a szesszilis bentoszhoz tartozó faj. A felsőpermi réteg- 
összletben általában közel egyenlő arányban vannak az aggluti
nált, a porcelán és meszes házú egyedek. Az egyes rétegekben, 
vékony padokban azonban néha a porcelánházúak, főleg az Allo- 
tortus. Hemigordius-félék, máskor az agglutinált házúak a 
Glomospira-Glomospirella-Giobivalvulina-Paleotextularia-fé- 
lék dominálhatnak.

Vizsgált rétegsorainkban ha az egyes nemzetségek meg
oszlását, tömeges jelenlétét, vagy azok egye3 fajainak fel-
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léptét, eltűnését figyelemmel kisérjük:, megállapítható, hogy 
általában a fiírások felső szakaszán, mint pl. a Dt.ll.sz., a 
Nv.4.sz., vagy Alcsútdoboz 2.az.flírásban is a nagy alakú for
mák, a Fusulinidaek egyed és fajszáma erősen lecsökkent. Itt 
már csak néhány, a djulfjenre jellemző nemzetség, mint a 
Codonofusiella, Reichelina, Nankinella, Paleofusulina, Staf- 
fella- félék egyes fajai jelentkezhetnek, de azok is csak 
elég kis egyedszámmal a kis Foraminiferák társaságában. Az 
utóbbiak viszont ugyanakkor sokszor kőzetalkotó mennyiségben 
fordulhatnak elő, és mint: hemigordiusos-glomospirás-agatham- 
minás-tuberitinás-globivalvulinás-nodosariás együtteseket 
képezhetnek.

A fiírási szelvényeink alsó szakaszán viszont inkább, vagy 
általában a meszes házií taxonok a gyakoribbak, főleg a Pachy- 
ploia, Langella, Calvezina, Lunucammina, Frondina, Nodosaria 
nemzetségek különböző fajai szaporodtak el, melyekkel szór
ványosan csak néhány Codonofusiella, Reichelina-Staffella tár
sult. Sekélytengeri biofáciessel ezek alkotnak itt közösséget. 
A felsőpermi rétegsorunkban a Globivalvulinák különböző fajai 
végig megfigyelhetők, és jellemzőek- Azzal a megfigyeléssel, 
hogy az alsó szakaszon inkább a G'l.wonderschmitti REICHEL a 
gyakoribb, a Frondina permica-val és a Calvezina ottomana-val 
társulva csak mindig a djplfiennek az alsó zónaegyüttesét 
jelzik. A Hemigordius div.sp.-ék inkább a felső szakaszon 
jelentkeznek tömegesen. A Calaniellak, G1obiváÍvulinakkal fő
leg a Gl.graeca REICH. Gl.bulloides /BRADY/ fajokkal vagy a 
Paraglobivalvulina mira REITL. fajjal társulva viszont bizto
san a djulfien felső részére utalnak. Az utóbbi faj biztos, 
jellemző alakja a djulfiennek. A vizsgált rétegsoraink néhány 
pontján nem nagy egyedszámmal, de kimutatható volt e faj , 
/Dt.ll.sz.f. 197, o m/. Rajta kivül rétegtanilag igen fontos 
lehet még a Dagmarita chanakchensis REITL. és a Baisalina 
pulchra REITL. fajok jelenléte fs,.melyek szintén a felső- 
djulfient határolják le / Dt.ll.sz.furás 188,o m és 254,o m/.

REITLINGER /1965/ és BOZORGNIA /1973/ igen nagy rétegtani 
fontosságot tulajdonítanak e két fajnak, melyeket a Transz- 
kaukázus tipuslelőhelyéről irt le R3ITLINGER . A Dasmarita
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fajra csak bizonytalan adataink vannak,a Dt.ll.sz.f.188 m-ből 
származó példányunkon a ház belső jellegzetes sötét rétege 
még kivehetőt de a tüskék cakkos kontárja már nem jól látszik 
a metszeten. Az említett rétegbánilag fontos fajok előfordu
lása nem na^on általános. Ínyagunkban sem nagyon tipikusak, 
ennek ellenére a biocönósissal - más fajok jelenlétével® a 
d.lulfian felső szakaszai a nankinellás-paleefusullnás-colani- 
ellás-paraglobivalvulinás együttes zónával mégis elkülöníthe
tő az alsó szakasztól /2.ábra/.

Az eddig vizsgált fúrások ós szelvények foraminiferás 
együttese egyértelműen a felsőpermet jelzi. 1 felsorolt taxo- 
nok mind a nagy Poraminiferak, de ugyanúgy a kis Foraminife- 
rak is® csak szűk időintervallumra korlátozódtak, ugyanakkor 
igen széles a horizontális, az ősföldrajzi elterjedésük.

A Tethys régió különböző területein, a felsőpermi üledé
kekben ezeknek igen fontos szerepük van, mindenütt ugyanazok, 
vagy közel azonos közösségek dominálnak és általában ugyan
azok a fajok jellemzőek. Ezek alapján a faunarokonságe illet
ve egyes területekkel a teljes faunaazonosság bizonyítható, 
így közvetlen kapcsolat kimutatható .Jugoszláviával, Ausztriá
val és a Balkánnal is. Közvetve pedig az Alpok-Appenineken át 
Görögország, Törökország, sőt távolabb, élet felé a Szovjet
unióval, Krim, Transzkaukázus, továbbá távolkelaten Irán,
Kina, Irak, Vietnam, majd a szigetvilág felé /Burma, Borneo, 
Ausztrália/, sőt Afrika felé is megvan a faunahasonlóság, a 
korrelálás lehetősége. Ezt bizonyítják a nemzetközi adatok
ból nyert zónázási értékek, mint LYS /1978/, LYS^STAMPFLI - 
JENÍTY /1978/, KOHANSKY -DEVIDÉ /196* , 197o/, REITL1NG3R 
/1959,1965/d GROZDILOVA /195?/8 .BOSORGNIA /1973/s S.CIV- 
RXEUX et DESSEUVAGIE /1965/ stb. eredményei.

A jól kialakított és elfogadott nemzetközi biosztratig- 
ráfiai keretbe némi nevezéktan! eltéréssel, kis helyi, jellegit 
változással jól beilleszthető a magyarországi faunánk, á ná
lunk előforduló és megismert fajok és társulások alapján / 2. 
ábra / az együttes zónák biztosan kijelölhetők, amelyekkel a 
felsőperrni rétegsoraink rögzíthetők. A felsőperm felső része 
a d.1ulfié& emelet két jól elkülöníthető együttes zónával
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jellemezhető.
Az.emelet alsó részére:
/a./ Codonofusiellás-reichelinás-calvezinás -frondinás 

együttes zóna, sekélytengeri-parti biofáciesével a jellemző, 
felső.részére, pedig:

/b./ Paleofusulinás-nankinelláá-colaniellás-paraglobi- 
valvulinás együttes zóna , a partközeli-partmenti biofáciesé
vel a jellemző.

A másutt tipikus, a felsőperm alsó részét, a murghabiai 
emeletet jelző neosohwagerinás együttes zóna sajnos nálunk 
eddig nem vált ismertté.

összegezve eredményeinket
A magyarországi permi rétegsor biosztratigráfiájáa*a vonat

kozólag röviden a következő megállapitásokat tehetjük :
1. / A mikroflóra és mikrofauna társulások a minden

kori környezetet, a fáciesváltozásokat hűen tükrözik.
2. / A mikroflóra-mikrofauna együttesekkel, kivált

kép az egyes Foraminifera fajok jelenlétével, jellemző együt
teseivel a korreláció mindenkor elvégezhető. Ezekkel a ,• 
Bükkhegység területén a különböző fiirások / a Nv.-4, ÍJ. sz.,
Dt. 11.sz.flírások / egymással, majd azokkal az Alföld peremén 
mélyült a Verpelét 1.sz.,és.Bugyi 1. és 5.sz. fúrásokkal, 
továbbá az,Alcsdtdoboz 2.sz. fúrással is nagyon jól párhuza- 
mosithatók..

3. / A Foraminiferák rétegtani szerepe mellett az 
egyes alga féleségek szintén alkalmasak a permi rétegsorok 
taglalására, a.pontos kor rögzítésére és az egyes biofáciesek 
elkülönítésére.

4. / Bizonyos Foraminifera taxonok megjelenésével, 
eltűnésével és gyakoriságával, zónázás hajtható végre. Az 
alsó és felsőpermen belül együttes zónák állíthatók fel :

a. / Darvasiteses-pseudofusulinás együttes zóna az 
artinszky alemeletre jellemző,

b. / Codonofusiellás-reichélinás-calvezinás-frondi-
nás,

c. / Paleofusulinás-nankinéllás-calaniellás-para- 
globivalvulinás együttes zónák pedig a djulfien. emeletet jel-
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zik.
5. / Az együttes zónákon belül még különböző biotár- 

sulások, mint a glomoBPiráa-hemigordiusoB-tüberitináa-pachyp- 
xoidás-nodosariás. {jellemzőek lehetnek.

6. / A felsőperül alsó részét a murghabien emeletet a 
neoschwagerinás együttes zónát nálunk mikrofaunával nem sike
rült igazolni.

7. / A Bükkhegységben tengeri alsóperm nem ismert. 
Ugyanakkor a Dunántúlon az Újfalu l.sz. fúrásban az artinszky 
emelet a darvaaiteaea-paeudofuaulináa biozónával a jellemző.

8. / Az eddigi vizsgálati eredményeink tehát azt bi
zonyítják, hogy Magyarországon faunával igazolt, folyamatos 
tengeri kifejlődésü perm rétegsor nem fejlődött ki. Csak az 
egyes üledékképződési ciklusokra, az egyes emeletekre vannak 
adataink. Mikrofaunával legjobban ismert a felsőperm.

9. / A jellemző mikrofaunával, foraminiférákkal az 
ősföldrajzi kapcsolat bizonyítható. A Tethys régión át kelet
ről nyugat felé a mikrofauna vándorlás követhető, ezekkel az 
újpaleozoikum ősfóidrajza rekonstruálható, és mindezekhez a 
magyarországi adatok is igen jó kiegészítést nyújtanak.
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Z Ábra. Mdytjabob szápt pcem képződmények ye//emzó ̂ bhamint/éedc

ALSÓ P E R M

ART/NSZkY FELSŐ
F F Í S Q

DJ U i F l E h l  legfelső
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E M E L E T

a Ar va s/tESüPSBUVOruSUL! tJAS
coooliofvs/euAs
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calvevuáí - frwdiuas a *

S n öUiJ/M,̂immavroAi couAUlíUAí -PAUAGloaiviU vuuu.

, ■ ' !
V I Z S G Á L T  F Ú R Á S O K  r é t e g s o r a

FORAHINIFERA Q/OZÓAJA'JC
Oat vasiles corávrlus JSchdlwienl 
Danvasrks fohnicafus kanmeba. 
Dahvasiles á l  hús Ramovs d  kohanskj 
Pseudofusulina Vu/gahts /Sche/Jv/ienl 
Pseudofusulina hnombica l(ohan ehi/oA 
Pseudofusulina f i  sí fon mis /Scbell wten/ 
Biiwaella euhopeo kobansKj e l M/íah 
Ruyosofusulna cf.inleehneaia Su/ejm 
ffancrlhiálcs cf fesenicensis kodon: fjet 
Scbubet-lella au sirat is Tbomson-MiHer 
bchubedeüa paramdonica 5ulejmanov 
C f m acamm ma c/iv; sp.
Te l tá lá n s c/iv. sp.
Tubehilina dk. sp.
L anjella ocar/nci 5. c  ■ fess ■
La  nej ellet cukonköp 5  c. fess. 
la  nyála cjicjanlea /  Mac la  p l  
C líp u li na sp.
Ichlyolaka pseudonodosaka 5. cd ess 
r"ondina pehm ica  5 .c. fess.
Caltez/na okom ana s .c . fess. 
Globivalvu/ina wondenscbmi/i Reiclel 
Pnoionodosahia phaecuhsor 5. c.űess.

- kei eb eh na meefa Macíay 
-Reichelina chibroseplaJa E n f  
-Codonofüsté Ha nana E r k  
-Modosahia c/iv. sp. 
-lu n u ca m m m a  d/v. sp . 
-Paebup/oia chv. sp .
- Robutotdes fens Reichel 
-Gouhosina rossz ca  M ac/ay 
•Hemiaordius (/tv. sp .
■ AyalnQtnm/nct p u silla  / G eindel 
•Glomospinct div. s p .
■Nankmclla okenla/is ffac/ay 
• Raleofusu/ina sp  ■
■Co/aniel/a m édia  tifac/ay 
■Co/aniel/a p o e va  /  Coíani /
■ G/obivo/vulinct buí/oides / B ro d y  
•Globivalvulina cjhaecct Reichel
■ Rahaplob 'm hulinQ  m ira Reil/'nyter 
3 a is a ín o  pu/cbea Red/inyer 
Kamu ha no bhonntrnonni Af. e l Z a n .
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