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A Magyaregregy környéki la j t a mászk-ko m p 1 ex u mban
igen változatos a rétegsor. A durva, sokszor több tonnás hömpölytartalmú, durva, kavicsos konglomerátumtól a finomszem, glaukonittartalmú meszes márgákon át a fínomszem
homokkig a legkülönbözbb kzetfajták
sárga
meszes
tartoznak bele. Legjellemzbb azonban a legtöbbre az, hogy
összetételükben sok a szerves állati héjrészekbl keletkezett törmelékanyag, ami a hozzákeveredett hordalék és hullámverés
által létrehozott, feldolgozott parti kzetanyag mennyiségétl
függen hozza létre a nagy változatosságéi rétegcsoport eltérfajtáit. Ennek megfelelen a bennük található állattársaság is

rendkívül nagy eltéréseket mutat.
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a hullámveréstl mentes helyeken keletketaláljuk itt az elbbi közleményben
feldolgozott Echinoida társaságot.
Szörényi dolgozatában elforduló fajok nagyrészt a
Magyaregregy községbl K.-re fekv, úgynevezett Csigadiilben a gerinct közelében lév szl frissen bevágott mesgye
partjából zöld tufa és az azt fed laza bryozoumos márgából kerülvastagságot elér,
tek el. Ezek a rétegek az ott mintegy 90
lajtamészköszlet alsóbb részét alkotják. Itt fleg zöld tufában
elég nagy egyedszámmal fordulnak el az Echinidák.
A Ligettetre vezet kocsiút és az attól Ny-ra lév szlben feltárt laza fehérésszürke bryozoumos márgából már jóval
kevesebb tüskebrt gyjt hettünk. E rétegsor helyzetileg elbbinek a folytatása és szintén a lajtamészk alsó részébe esik.
Magyaregregytl Ny-ra, Vaszar felé húzódó Leányki
árok K-i oldalvölgy rendszere fágából, laza fehéressárga mészmárgás rétegbl került el a legnagyobb fajszámú faunatársaság.
Hasonló rétegbl való ennek az árokrendszernek É K-i
foldalágából az Arbacinci monilis Desm. faj.
A Hypsoclypus subpent agonaüs Gregory - faji az elbbi
oldalárokrendszer szétágazása eltt a fágban feltárt kvarcos,
tufás márgából került el.
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A Hypsoclypus egregyensis n. sp. a Leányki ároknak a
Nagyerdhegy háromszögelési pontja felé viv ágában, zöldesfehér, fínomszem márgából került el, nagytermet duplatek-
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Ostreák társaságában. Itt a közeli vet miatt a réteg 'helynem lehetett a rétegsorban rögzíteni.
A schlierszer szürke tufás agyagból, szintén a Leánykárokhól, Schizaster- fajck kerültek el. többnyire ersen deformálódva és kbeleik formájában, úgy hogy közelebbi meghatározásuk nem volt lehetséges.
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bukkanó pados, kemény bryozoumos mészkpadból való.
A lajtamészkcsoport a leányki árokrendszerben jóval
nagyobb vastagságú, s sokkal változatosabb, mint a Csiga és
elbukikanáiaokbain.
Rétegvastagságban a durvakavicsos padok s lencsék többször is ismétldnek s néhol hosszú
szakaszokban teljesen kövület mentesek is. A sok apróbb,
nagyobb vet miatt e sorozat látszólagos vastagsága annyira
nagynak adódna (300 400 m), hogy azt nem lehet a többi elfordulással összhangba hozni.
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„Az elmúlt esztend folyamán a termelszövetkezeti csoportok úttör munkája megmutatta a szövetkezeti termelés fölé44
nyét és ezzel rést ütött a régi 'elítéletekenRákosi

