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PLEIONA N. GEN. A FOKAMINIFEEÁK KENDJÉBEN ÉS A
CHILOSTOMELLA EXIMIA n sp.-röl.
Franzenau ÁoosTON-tol Budapesten.
(5 ábrával.)

Budapesten a régi krisztinavárosi temet DNy. sarkával szemközt, az
útnak kiszélesítése folytán feltárt budai márga foraminifera-faunáját tanulmányozva, találtam egy meszes héjú alakot, mely a lagenidák mostanig
ismertetett al-családjai

— Brady * értelmében — egyikébe sem sorolható be

megerltetés nélkül.
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Valamennyien a héj alsó részén egy rövid központi tüskében egyesülnek.
A héj magassága 0*5 mm.
Alakunk els tekintetre fként a Lingulina d/Orb. genus alakjaira
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Ugyanazon lerakodásban találtam a gyakori Ghüostomella ovoidea Ess.,
ílss. mellett még egy harmadik faj néhány
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Ez ideig az idetartozó alakok nyilasa mindig egy a héj hosszirányára
merlegesen álló résnek íratott le. A szóban lev alakoknál helyzete hasonlóképen olyan, csakhogy alakja eltér, a mennyiben ez kerek, az enyémnél
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