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AUSSEITES FÜLÖPI N. SP. (СЕРН.) A HÁRSKÚTI (BAKONYHEGYSÉG)
ALSÓ-KRÉTA RÉTEGEKBŐL

í r t a :  H o r v á t h  A n n a

Az Aulacoceratidae családba tartozó Ausseites-félék élettartam a, eddigi 
ismereteink szerint, az alsó-triásztól — esetleg a felső-permtől — a felső- 
liászig terjed. A család törzsfejlődése szempontjából nagyon fontos adatnak 
számít, ha sokkal fiatalabb rétegekből előkerül ennek a csoportnak valamely 
túlélő képviselője. Dreyfuss, M. francia paleontológus 1957-ben ilyen leletről 
számolt be (1957, p. 61). A franciaországi Gornies m ellett (Herault megye) 
a maim alsó részébe tartozó argovi rétegekben kisméretű Belemnites-roszt- 
rumok kíséretében terjedelmesebb phragmoconuszokat talált, melyeket 
Ausseites (?) argoviensis n. sp. néven írt le.

Hasonló előfordulások eddig sem voltak ismeretlenek Franciaország déli 
részéből, de a leleteket általában a Belemnitidae családba tartozó Hibolites 
hastatus Blainv . fajhoz tartozónak vélték. A Besan9on-i Földtani Laborató
rium gyűjteményében még CoQUAND 1858. évi gyűjtéséből is látható  néhány 
ilyen példány, céduláján Belemnites hastatus meghatározással.

Az Ausseites nemzetségnév (Flower 1944) a hazai júra rétegekből is jól 
ismert A tractites nevet helyettesíti. Az A tractites nemet G ümbel állíto tta  fel 
(1861, p. 475) az A. alpinus faj alapján, melyet azonban a leírás mellett nem 
ábrázolt. Flower 1944-ben végzett revíziója alkalmával (p. 756) a leírásban 
a generikus bélyegeket túlságosan bizonytalannak és nehezen azonosíthatónak 
talá lta  az eredeti példányok későbbi ábrázolásával. Ezért az A tractites genus 
nevet csak az A. alpinus-ra, kívánja korlátozni, a többi fajra a genotípusként 
választott Ausseites ausseanus (Mojs.) faj alapján az Ausseites nemzetségnév 
bevezetését javasolja.

Magyarországon az első triász időszaki A tractiteszt [Orthoceras böclchi 
Stürzenbaum : 1875, p. 254, később M ojsisovics-nál: Atractites böckhi (Stür
zenbaum) 1882, p. 302] Stürzenbaum J. írta  le a felsőörsi Ceratites reitzi szint
ből. A hazai liászból az első A tractiteszt [Atractites italicus (M ich .)] pedig 
Vadász E. ism ertette (1911) a zú rk ú ti, ill. szentgáli középső-liász rétegekből.

Az Ausseiteszek közé a hosszanti borda és véredénybarázda nélküli 
Aulacoceratidák rostrum ait és az ugyanazon rétegekből előkerült — több
nyire jelentős nagyságú —phragmoconuszokat sorolják (Naef 1922, p. 271). Ez 
utóbbiak felülete sima, egyes esetekben azonban a conotheca dorzális oldalán 
parabola alakú vonalak láthatók, melyeket a hosszanti irányban csíkozott
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mezők mentén erősebbek fognak közre. Ezek esetleg egy proostracum bizony
talan nyomát képviselik. A phragmoconuszok átmetszete rendszerint kör 
alakú vagy ovális. A csúcsi szög kicsiny. A kamrák magassága eléri az átmérő 
felét vagy háromnegyedét, de gyakoriak az olyan alakok is, melyeknek szep- 
tumai sűrűbben helyezkednek el és ezáltal közelebb kerülnek a Belemnite- 
szekhez. Ez utóbbiakat az Ausseiteszektől magasabb csúcsi szögük, keskeny, 
sűrűn elhelyezkedő, kis hajlásszögű kamráik, továbbá aszifónak a szeptumokon 
való áthaladási módja különbözteti meg.

A gorniesi leletek fontos láncszemet jelentenek ennek az érdekes, ősi 
típust képviselő csoportnak a törzsfejlődésében és jelentős mértékben kiter
jesztik időbeli elterjedésük határairól való ismereteinket.

Hasonló jelentőségű az a ritka  lelet, mely a Bakony hegységben levő 
H árskúttól mintegy 4 kilométerre fekvő ún. Közöskúti-árok területének alsó
kréta  rétegeiből került elő 1960-ban. A lelőhelyet Fülöp J. a M. Áll. Földtani 
Intézet igazgatója tá ra tta  fel. A bezáró kőzet sárgásfehér, különösen Cephalo- 
podákban igen gazdag mészkő. Kora a kísérő fauna tanúsága szerint középső- 
valangini. Csak a kormeghatározás szempontjából fontosabb fajokat említjük 
meg:

Pkylloceras tethys (ORBIGNY)
Thurmanniceras thurm anni (P ic tet  e t  C a m p ic h e )
Thurmanniceras pertransiens (S a y n )
Thurmanniceras salientina  (S a y n )
K ilianella  roubaudiana (ORBIGNY)
Pseudobelus bipartitus (BbAlNVlLLE)
D uvalia lata  (BLAINVILLE)

A kérdéses ősmaradvány négy kamrából álló phrag- 
moconus-töredék, mely két egymáshoz tartozó részből áll. 
Az alsó, kisebb rész, mely két kam ra m etszetét tá rja  fel, 
olyan szerencsésen hasadt el, hogy lehetővé te tte  a szifó 
dorzoventrális metszetének elkészítését is (1. ábra és 1. 
táb la 1 — 4).

1. ábra. Ausseites jiilöpi n . sp . p h r a g m o c o n u s  a lsó  r é s z é n e k  d o r z o 
v e n tr á l is  m e t s z e t e  ( 2 : 1 )
Fig. 1. S e c t io n  d o r s o v e n tr a le  d e  la  p a r t ié  in fér ie u r e  d u  p h r a g m o c ő n e  
d e A usseites fü lö p i n . sp .

A szifó peremi helyzete, kifejlődési módja, a phragmoconus kis csúcs- 
szöge, továbbá a kam rák magassága kétségtelenné teszik, hogy az ősmarad
vány az Aulacoceratidae családba tartozik.

A jelentős időbeli távolság m iatt felvetődik a kérdés, hogy a lelet esetleg 
bemosott. Ezt azonban kizárja egyrészt az a körülmény, hogy a gyűjtés zavar
ta lan  településű, egyéb mezozóos rétegekkel tektonikusán sehol sem érint
kező képződményből rétegenként tö rtén t, másrészt az ősmaradvány kamra- 
kitöltése és a bezáró kőzet anyaga megegyező. A phragmoconus vastagabb 
végétől — ahol az első kam ra kőzetanyaga beolvad környezetébe — vett minta 
vékony csiszolat a K nauer J. meghatározása szerint a következő mikrofaunát 
tartalm azza: Calpionellopsis oblonga (Cadisch), Caljpionellites darderi (Colom),
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G. neocomiensis (Colom), Stomiosphaera moluccanci W anner, Cadosina fusca 
W anner, Cadosina sp., Robulus sp., Radiolaria-, Gastropoda-metszetek 
(I. tábla 5 — 8).

A mikroorganizmusok vizsgálati eredménye tehá t megegyezik a makro- 
fauna-vizsgálat eredményével, s az alsó-krétára utal.

Az új faj összehasonlítása céljából számos triász és júra időszaki, Aula- 
coceratidae családba tartozó, form át vizsgáltunk meg (irodalmi adatok és az 
intézeti gyűjtem ény példányai alapján).

Mivel a kamramagasságok egyetlen példányon belül is változékonyak, 
ahol lehetett több példányon, ill. ábrán is végeztünk méréseket a hárskúti 
phragmoconus-töredéknek megfelelő darabról és az eredményeket átlagoltuk. 
Az adatokat grafikonon rögzítettük (2. ábra), mely érdekes képet ad a külön
böző időkben élt fajok m éretarányának eloszlásáról a csúcsi szög és a kamra- 
magasság/átmérő hányadosa szerint. A triász alakok — melyek egy kollektív 
típust látszanak képviselni — a grafikon közepetáján helyezkednek el, 
csúcsszögük 10° körüli, a kamramagasság az átm érő 30 — 50%-a. A júra 
fajok két központ körül töm örülnek: egyik részük a grafikon bal térfelén 
csoportosul magasabb csúcsszöggel és alacsonyabb kam rákkal (az átm érőnek 
20 — 40%-a). Ezek a belemnitoid formákhoz közelednek. A másik csoport a
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2. ábra . Triász és júra Aulacoceratidae alakok méretarány szerinti megoszlása

Jelmagyarázat: A =  triász Aulacoceratidaek. 1. Metabelemnites philippii (HYATT et SMITH), 2. Dictyoconites reticu- 
latus (HAU.), 3. Ausseites secundus (MO.JS.), 4. A. ausseanus (MOJS.), 5. A. alveolar is (QU.), 6. Aulacoceras sulcatum 
(HAU.). — В = júra Aulacoceratidaek. 7. Ausseites guidonii (MOJS.), 8. A. depressus (MOJS.), 9. A xordieri (MGH.), 
10. A. orsinii (MGH.), 11. A. orthoceropsis (MGH., típus), 12. A. orthoceropsis (MGH.) (magyarországi példányok 
alapján), 13. A. indunensis (MGH.). — C =  argovi Aulacoceratidae. 14. Ausseites (?) argoviensis DREYF. 

— D = alsó-kréta Aulacoceratidae. 15. Ausseites fülöpi n. sp.
Fig. 2. Distribution des Aulacoceratidés triasiques et jurassiques selon leurs dimensions
Legende: A =  Aulacoceratidés triasiques. — В =  Aulacoceratidés jurassiques. — C= Aulacoceratidé argovienne. 

— Г) = Aulacoceratidé du Crétacé inférieur

1 0 *
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grafikon jobb térfelében helyezkedik el alacsonyabb csúcsszög- 
értékkel és tekintélyes kamramagassággal. I t t  a kamramagas
ság jóval meghaladja az átm érő felét (60—80%). Tehát a két 
csoport elkülönülése igen éles.

Vizsgálataink alapján az új faj érdekes módon inkább a 
triász formákkal m utat közeli kapcsolatot, nem pedig — mint 
azt joggal elvárhatnánk — a júra típusokkal. Főleg a karni 
emeletből leírt Ausseites ausseanus (Mojs.) (3. ábra) és a nóri 
emeletből ism ertetett Ausseites alveolar is (Q u e n ste d t ) fajokhoz 
hasonlít mind méretei, mind a szifó kifejlődése tekintetében 
(MOJSISOVICS 1871, p. 53). Tehát 8°-os csúcsszögével és a 0,46 
értékű kamramagasság/átmérő arányával a kollektív típusnak 
egy perzisztens, hosszú életű reliktum -faját képviseli. Ugyan
akkor az Ausseites argoviensis, D reyfuss argovi rétegekből 
leírt faja, inkább a belemnitoid típushoz tartozik.

Bár a két fentebb em lített fajjal sok a közös vonás, ez 
csak a nembe való beosztást könnyíti meg, de természetesen nem 
teszi lehetővé a faj azonosítását. Ezt egyrészt kizárja a vizsgálati 
anyag kevés és hiányos volta, másrészt az igen nagy időbeli 
távolság, mely fajunkat a többi hasonló fajtól elválasztja.

A hárskúti phragmoconuszt, F lower (1944) rendszerét kö
vetve, új fajként a következő leírásban ism ertetjük:

3. ábra. Ausseites ausseanus (M o jS .) p lir a g m o c o n u s z á n a k  d o r z o v e n tr á lis  m e t 
s z e te  (MOJSISOVICS u tá n )

Fig. 3. Section dorsoventrale du phragmocőne de Ausseites ausseanus (Mojs.)
(d ’a p rés  MOJSISOVICS)

A u sseites fülöpi n. sp.
(I. tábla I -  4)

H olotypus: K. 653. lelt. sz. phragmoconus középső vagy felső darabja, a M. All. Földtani Intézet 
típusgyűjteményében.

D erivatio  nom inis: FÜLÖp J ó z se f , a  le lő h e ly  fe ltá r ó ja  u tá n .
Locus typicus: Bakonyhegvség, Hárskút, Közöskúti-ár ok.
Stratum  typicum : középső-valangini mészkő (H K —12) 10. sz. réteg.
H olotypus méretei: a töredék hossza: 32 mm, legnagyobb átmérője: 16,8 mm, legkisebb átmérője: 

12,9 mm.

Diagnosis: Az Ausseites ausseanus (Mojs.) és A. alveolaris (Qu). triász 
fajokra csúcsszögével, kamramagasságával és szifó-kifejlődésével erősen ha
sonlító, de azoktól igen nagy időbeli távolságban (valangini-emelet) élt faj.

Leírás: A bezáró kőzetbe félig beágyazott phragmoconus-töredék, mely 
négy gázkamrából áll és valószínűleg a váz középső, vagy felső (lakókamra 
felé eső) részéből származik. (A preparálás folyamán a phragmoconus a második
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és harm adik kam ra közötti szeptum mentén, annak középső részéig részben 
elvált, részben pedig ferde sík mentén hosszában kettétörött.) A phragmoconus 
keresztmetszete kör, vagy közel köralakú.

A négy gázkamra közül az elsőnek a szeptuma nem látható, m ert a kam rát 
kitöltő kőzet észrevétlenül beolvad a környező kőzetanyagba. A következő 
varrat vonalat a phragmoconus zt borító váz gyenge barázdája m u ta tja  meg, 
míg az alsó két szeptumot a törés síkja mindkét darabon jól feltárja.

Az egész phragmoconus zt eléggé korrodált váz, a conotheca borítja, mely
nek vastagsága a törési felület mentén mérhető: 0,5 —0,7 mm. A váz sima, 
csak két helyen látszik a szeptumok metszés vonalának gyenge barázdája. 
A közbenső helyeken elmosódottan gyenge növekedési vonalak láthatók.

Metszetben a szeptumok peremi része jobban felfelé hajlik, 
m int a központi részeké. __

A kam rák méretei (az első gázkamra kivételével) és a kam- 
ram agasság/átmérő aránya:

(A kam raátm érők a kam rák felső, szélesebb pereménél érten
dők.)

A kapott méretek alapján kiegészített phragmoconus csúcsi 
szöge 8°, hossza 13 cm (4. ábra).

A kőzetbe ágyazott rész szabadon álló (második) szeptu- 
m ának peremén kissé kidomborodó, kerekded rajzolat látható, 
mely a váz ventrális oldalának szifó tölcsére. Átmérője 2 mm, 
fala 0,2 —0,3 mm vastag, közepét kőzetanyag tölti ki (I. 
táb la  4).

A phragmoconus letört, kisebb részének dórzoventrális m et
szetén (1. ábra) jól látható a következő (harmadik) kamra 
válaszfalához tartozó szifótölcsér rajza, mely aránylag vastag 
szifófalat m utat. Előreirányuló része szorosan simul a szeptum 
felhajló pereméhez, hátsó része pedig a kam ra belseje felé ívelő 
rövid nyúlványban végződik. A metszet külső oldalán — a cono
theca m egm aradt darabjához simulva — a szifótölcsér külső, pe
remi fala is látható  egy kis darabon.

4. ábra. Ausseites fülöpi n. sp. kiegészített phragmoconusza (1 :1 )  
Fiq. 4. Phragmocóne reconstruit de A usseites fü lö p i n. sp.
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Összehasonlítás: Az új faj leginkább az Ausseües ausseanus (Mojsi- 
SOVICS 1871, p. 50) fajhoz hasonlít, melynek phragmoconus-csúcsszöge vala
mivel nagyobb (9°), átlagos kam ramagasság/átm érő hányadosa pedig kisebb 
(0,41), m int az Ausseites fülöpi n. sp. megfelelő adatai (8°; 0,46). A szifó fel
építése is erre a fajra emlékeztet, de azénál valamivel erőteljesebb. (Az egyet
len szeptumhoz tartozó szifómetszet sajnos nem teljes értékű alap az össze
hasonlításra.) A phragmoconus keresztmetszete m indkét fajnál köralakú. 
Az Ausseites ausseanus conothecája sima, de a dorzális oldal egy szakasza 
hosszanti, erősebb bordák által közrefogott finom, parabola alakú díszítést 
m utat. A vázától megfosztott phragmoconus megfelelő helyein viszont a 
kam ra válaszfalak enyhén lefelé ívelnek. A mi példányunkon a váz külső 
rétege csak hiányosan van meg. Ezeken a helyeken sima s csak helyenként 
láthatók gyenge harántirányú növekedési vonalak. A dorzális oldal szabadon 
levő részén a szeptumok alig észrevehető lefelé ívelő lejtése figyelhető meg.

Fajunk igen közel áll az Ausseites alveolaris (Q u e n st e d t ) fajhoz is (Moj- 
SISOVICS 1871, p. 53) megegyező kamramagasság/átm érő hányadosával (0,46) 
és megközelítő csúcsszögével (10°), de az A. alveolaris szifója sokkal finomabb 
alkotású. U tóbbinál az egyes szeptumokhoz tartozó szifótölcsérek falai
vékonyabbak és gyakran teljes egészükben a szeptumok előrehajló részeihez 
simulnak, vagy csak a hátrafelé folytatódó rész kis szakasza válik el attól. 
A phragmoconus keresztmetszete m indkét fajnál kör alakú s a conotheca 
sima.

A megkülönböztető morfológiai bélyegek és az igen nagy időbeli távolság 
indokolja az ősm aradvány új fajként való leírását.
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I. Tábla -  Planche I.

1. Ausseites fü lö p i n. sp. (1:1)
2. Ausseites fü lö p i n. sp. felső két gázkam rája (1:1)
3. Ausseites fü lö p i n. sp. letört alsó két gázkam rája (1:1)
4. Ausseites fü lö p i n. sp. kam raválaszfala a szifótölcsérrel (2:1) 

5 - 8 .  Ausseites fü lö p i n. sp. bezáró kőzetének m ikrofaunája (68:1)
5. Calpionellopsis oblonga (Cadisch)

Calpionellites darderi (Colom) 
d o b ig  er ina sp.

6. Calpionellopsis oblonga (Cadisch)
Calpionellites darderi (COLOM)
Cadosina fusca  W anner 
R adiolaria
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AUSSE1TES FÜLÖPI N. SP. (СЕРН.) DU CRÉTAOÉ 
IN F É R IE U R  DE HÁRSKÚT

par

A . H o rv á t h

Dans la Montagne Bakony, ä une distance de 4 km environ de Hárskút, 
sur le territoire de «Főssé de Közöskút» un calcaire du Valanginien moyen, 
riche en Céphalopodes, a fourni un fossile rare, notam m ent un fragm ent de 
phragmocőne composé de quatre chambres de gaz. Voici la description de cette 
forme rangée comme une espéce nouvelle dans le Systeme de F lower (1944):

A u sseites fü löp i n. sp.
(Pl. I. fig. 1 - 4 )

Holotypus: partié eeütrale ou supérieure d’un phragmocóne, échantillon No K. 653. dans la 
collection d’échantillons types de l ’Institut Géologique de Hongrie 

D erivatio nom inis: d’aprés JÓZSEF FÜLÖP, le découvreur de la localité 
Locus typicus: Montagne Bakony, Hárskút, Főssé de Közöskút 
Stratum  typicum : calcaire du Valanginien moyen (H K —12), couche No 10 
Dimensions du holotype: longueur du fragment 32 mm, son diamétre maximum 16,8 mm, 

son diamétre minimum 12,9 mm

Diagnose: Notre espece est trés voisine des espéces triasiques Ausseites 
ausseanus (Mojs.) et A. alveolaris (Qu.) par son angle apical, par la hauteur 
de ses chambres e t par le développement du siphon, mais en est séparée par 
une trés grande distance chronologique (étant donné qu’elle a vécu pendant 
le Valanginien).

Description: Fragm ent de phragmocóne demi-noyé dans la röche encais- 
sante, composé de quatre chambres de gaz e t dégagé vraisemblablement de 
la partié centrale, ou bien supérieure (voisine de la chambre d ’habitation) 
de la coquille. (Au cours du tra item ent le phragmocóne s’est íendu le long de 
la cloison entre la deuxiéme et la troisiéme chambres jusqu’au milieu de la 
cloison et, en partié, il s’est brisé en deux pieces dans un plan oblique, longi
tudinal.) Section transverse circulaire ou subcirculaire.

Toute la surface du phragmocóne est couverte d ’une coquille assez corro- 
dée, la conothéque dönt l’épaisseur peut étre mesurée sur la surface de rup
tu re : 0,5 a 0,7 mm. Coquille lisse, la sillon faible de l ’intersection des cloisons 
n ’é tan t visible que dans deux points, tandis que dans les régions intérieures 
on voit des stries faibles de croissance.

En section les parties marginales des cloisons sont plus fortem ent incli- 
nées en hau t que celles de la région centrale.

Dimensions des chambres (sauf la premiere chambre de gaz) e t propor
tion hauteur de cham bres/diam étres:

Diamétre de la chambre I I . : 15,2 mm 

H auteur ,, ,, ,, ,, : 7,5 mm
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(Les diamétres des chambres ont été mesurée ä leurs bords supérieurs plus 
larges.)

L ’angle apical du phragmocőne reconstruit sur la base des dimensions 
obtenues fait 8°, sa longueur est 13 cm (fig. 4).

Sur le bord de la cloison libre (seconde) de la partié noyée dans la roche 
on voit un étranglem ent arrondi peu bombé qui représente le tube siphonal 
de la région ventrale de la coquille. Son diametre est 2 mm, sa paroi a une 
épaisseur de 0,2 á 0,3 mm. II est rempli du calcaire (PL I. íig. 4).

Sur la section dorsoventrale de la partié plus petite, cassée du phragmo- 
cöne (fig. 1) le dessin du tube siphonal appartenant ä la cloison de la chambre 
suivante (troisiéme) est bien visible. Qa m ontre une paroi siphonale relative- 
ment épaisse. Sa partié adressée en avant se plie au bord retroussé de la cloi
son, tandis que sa partié  arriére se termine par un appendice court incliné en 
arc vers l'in térieur de la chambre. Sur le flanc extérieur de la section la paroi 
extérieur, marginale du tube siphonal qui s’ajuste au fragm ent conservé de 
la conotheque est également visible sur une superíicie réduite.

Rapports et différences: L ’espéce nouvelle ressembe le plus fortem ent a 
Ausseites ausseanus (Mojsisovics 1871, p. 50) Tangle apical du phragmocőne 
delaquelle est un peu plus grand (9°), tandis que la proportion de la hauteur 
moyenne de ses chambres par rapport au diametre est moindre (0,41) que 
les valeurs respectives de Ausseites fülöpi n. sp. (8°; 0,46). La structure du 
siphon rapelle également cette espece, é tan t touteíois un peu plus forte. (Mal- 
heureusement, la section siphonale appartenant á une seule cloison ne peut 
pás servir de base solide pour une comparaison.) La section du phragmocőne 
est circulaire chez toutes les deux especes. La conotheque de la forme Aussei
tes ausseanus est lisse, mais un secteur de la région dorsale m ontre un orna
ment fin parabolique flanqué de cőtes longitudinales plus fortes. D ’autre 
part, dans des points respectifs du phragmocőne privé de sa coquille les cloi- 
sons s’inclinent en arc legére ment vers le bas. Dans notre exemplaire la cou- 
che extérieure de la coquille est incomplete. Dans ces régions la coquille est 
lisse et ce n ’est que dans quelques points qu’on voit des stries faibles de crois- 
sance. Dans la partié libre de la région dorsale une courbure en arc ä pein dis
cernible, dirigée vers le bas des cloisons peut étre observée.

Notre espece est trés voisine aussi de Lespéce Ausseites alveolaris (Q u e n - 
stedt) (M ojsisovics 1871, p.53) par Légalité de la proportion de la hauteur 
de leur chambres par rapport au diametre (0,46) et par la valeur voisine de 
son angle apical (10°), mais le siphon de A. alveolaris m ontre une structure 
plus fine. Dans cette derniére, les parois des tubes siphonaux dont chacun 
appartien t ä une cloison sont plus fines e t fréquemm ent s’adap ten t comple-
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tem ent aux parties inclinées en avan t des cloisons, ou bien c’est seulement 
une petite section de la partié prolongée en arrierre qui s’en écarte. La section 
du phragmocöne est circulaire dans toutes les deux especes et la conotheque 
est lisse.

Les caracteres morpliologiques distinctifs e t la trés grand écartem ent en 
temps de notre fossile des formes voisines justifient sa description comme 
une espece nouvelle.

A cause du grand écartem ent stratigraphique aussi la question de rema- 
niem ent du fossile pourrait étre soulevée. Toutefois, la forme a été récoltée, 
au moyen de prélevements par couche, de dépőts non disloqués qui ne se 
trouvent nulle p a rt en contact ni avec des couches triasiques, ni avec des cou
ches jurassiques. En outre, la calcaire qui rem plit les chambres du phragmo- 
cóne est analogue á la roche encaissante, ce qui est confirmé aussi par Г ana
lyse de la microfaune.

AUSSEITES FÜLÖPI N. SP. (СЕРН.) ИЗ НИЖНЕМ ЕЛОВЫ Х СЛОЕВ 
ХАРШКУТА (ГОРЫ БАКОНЬ)

А. ХОРВАТ

В горах Баконь, в примерно 4 километрах от Харшкута, на территории 
т. н. «ущелья Кёзёшкут» в валанжинских известняках, богатых голово
ногими, был найден редкий ископаемый остаток: обломок фрагмоконуса, 
состоящий из четырех газовых камер. Находка состоит из д в у х  разбив
шихся частей, которые сочленяются вдоль второй септы. На нижней, 
меньшей части удалось изготовить и дорзовентральный срез сифона.

Краевое положение сифона, его развитие, небольшой апикальный 
угол фрагмоконуса и высота камер несомненно доказывают принадлеж
ность рассматриваемой формы к семейству Aulacoceratidae.

Из-за большого расхождения во времени по сравнению с известными 
представителями данного семейства может в о з н и к н у т ь  и вопрос о пере- 
отложенности нашей находки. Однако, послойные сборы были выполнены 
в ненарушенных слоях, которые нигде не находятся в контакте с триасо
выми или юрским отложениями и, кроме этого, заполняющее камеры ве
щество и вмещающиая порода одинаковы, что подтверждается и резуль
татами анализа микрофауны.

Новый вид был сравнен с многочисленными триасовыми и юрскими 
формами, принадлежащими к семейству Aulacoceratidae. На основании 
исследований, данный вид по своим размерам и по развитию сифона явля
ется наиболее близким к виду Ausseites ausseaniis (Mojs.), описанному 
из карнийского яруса и виду Ausseites alveolaris (Q u e n st e d t ), известному 
из норийского яруса.


