
Míocén-Echínidák a Mecsekhegységbl

-SZÖRÉNYI ERZSÉBET

Az É-i Mecsek területérl eddig még nem írtak le echini-
dákat, kivéve a Strausz fauna-felsorolásban szerepl [15 p.
251 néhány fajt. ifj. Noszky Jen az 1949-es év nyarán kis
echinida-faunát gyjtött, amelyet ezért érdemesnek tartok rövi-
den ismertetni.

A lelhelyek sztratigrafiai ismertetését Noszky Jen
közli.

A leírásra kerül fauna jellegzetes partmenti alakok képét
mutatja. Általában a mediterrán-tenger üledékei között, a
slirt kivéve, nincs is más, csak neritikus és litorális üledék.
Hasonló összetétel faunatársaságot ír le C a peder (3)

Szardíniái középs miocénjébl, Algírból a pliocénbl isme-
rünk azonos faunát. Ma Madeira partjainak Zostera mezin
tenyésznek nagy tömegben az Arbacina- és Fibulária-fajok,
utóbbiak olyan tömegben, hogy egész rétegeket alkotnak az
elhalt egyedek vázai.

A vizsgálat Arbacina vázakra sok esetben rátapadva talál-

juk tüskéjüket, ami a csendes, sekélytengeröbölben való
lerakódásra utal.

Arbacina monilis D e sm anest.

I. tába, 1. ab. álbra.

A faj típusa félgömbszeren ívelt Desor szerint nem
vehet ki pontosan a primer szemölcsök sorokba való rende-
zdése (6. p. 121. pl. 18. fig. 10—12.) Bazin példányai lapo-

sabbak. mint Desor példánya és különböz nagyságú
szemölcssorok díszítik. (2. p. 36. pl. I. fig. 15—21.)

A mi példányaink között vannak olyan félgömhszeren
ívelt felzet alakok, mint Desor ábrája és laposabbak, olya-

nok, mint a Bretagnebl származó egyedek. Díszítésük meg-
egyez; két-két jól kivehet, vertikális primer szemölcssor
díszíti újgy az ambalak ralis, mint az intramhu lakralis mezjüket.

A magyaregregyi példányokra jellemz, hogy egy-egy pri-

mer szemölcsöt ívben vesznek körül a szekunder szemölcsök,
rendesen négy, melyek között elég sr milaris szemcsézettség
látszik. Egészbenvéve sokkal szabályosabb elrendezés a díszí-

tés, mint az P omel ábráján (13. C. pl. XI. fig. 14.) fel van
tüntetve és legjobban Mortensennek (12. p. 366. fig. 223a.)
Bazin példányairól adott sematikus ábrájával megegyez.
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Megnyúlt dudor a mi példányainkon csak elvétve látható
egy-egy. Varratmenti nyílást egy példányom sem sikerült fel-

fedezni.

Gyakran tapad a héj felületére lapos fogazottszól apró
tüske, amely minden bizonnyal saját tüske lehet. Vadász
rovátkolt felület, hengeres kis Arbacina tüskét ábrázol. (16.

pl. II. fig. 5.) A Lambertnél (9. p. 5.) közölt tüskék rajza
nem. kivihet.

Ez az irodalmi adat elkerülhette Mortensen figyelmét
és így kerülhetett bele genusleírásba (12. p. 365.) az a megjegy-
zés, hogy az Arbaeiina genus tüskéi ismeretlenek.

Vizsgált példányszám 25 db. Példánvck jelzése: 2/949,

3/949, 9/949, 11/949.

Lelhely: Magyaregregy
,

Csigadl és Leánykái árok,
Ligettet Ny-i oldala.

Fibularia pusilla M ü 1 1 e r. 1776.

I. tábla/, 2., 3. ábra.

1914. Fibularia pusilla, M üller : Vadász: Geol. Hung. I.

fa se. 2. p. 96. pl. III. 7—9. ram. syn.
1949. Fibularia pusilla , Szörényi: Kainoz. Eeh. aus den

west litíhen Teilen dér Ukraina. Manuscriptum p. 14.

V a d á s z ennek a fajnak a vázkörvonaláról több, mint 200
példány átvizsgálása alapján a következ leírást adja:

,.Ovális, hátrafelé kiszélesed, elrefelé kihegyesed. Aljzata
elrefelé lapos, a száj és végbélnyílás közt bemélyed. Felzet
egyenletesen domború. A peristom majdnem centrális fekvés,
a periprokt a szájnyílás és hátsó perem közti rész alsó harma-
dában van.“

V a d á s z ezeket a jellegeket állandónak tartja a F. pusilla

fajra nézve. A fiatal példányok, megfigyelése szerint oválisab-
bak, mert a mells perem kihegyesedése kevésbé kifejezett.

A Fibularia pusilla synonymájának tekinti a Fibularia
pliocenia Pomel és Fibularia trassylvanica Laube fajokat.

Ezzel ellentétes nézetet vall Cottreau (Echin. néogénes
du bassin méditerranéen p. 52.), aki önálló fajként kezeli a
ientemlített két alakot. Lambert (10. p. 56) és Gathier
(5. p. 162.) szintén külön fajnak tekintik ezt a két alakot.

Az általam vizsgált anyag alapján, amely Magyaregregy-
rl (mindössze 11 példány, viszont a. nyugatukrajinai lelhelyek-
rl és 1 Mátravierebélyrl többszáz példány, úgy látom, hogy a
Fibularia pusillanál nagysági méretre való tekintet nélkül
két nagyjából állandó formakor vehet ki, egy laposabb, vala-
mivel kerekebb, de elrefelé hegyesebb alak, amely körvonalá-
ban megegyezik Lamber tnek Gauthier Fibularia plio-
cenica Pomel faj neotípusáról adott ábrájával. (10. IV. 2—5.)

(tábla I. ábra 3.) és egy megnyúltabb, elrefelé tompábban el-

kesered forma, ami V a d á s znak a Fibularia pusilla M ii 1 1.

fajról adott ábrájával azonosítható. (16. pl. I. fig. 2.)(tábla I.

ábra 2.)

Egy lelhelyrl származó anyagban, mint már elbb is

említettem, nagyságra való tekintet nélkül található meg ez a
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két típus egy-egy jellegzetes kiugró példánnyal, melyek közt
azután kevésbé tipikus példányok átmenete visz át egyik alak-
körbl a másikba. Hogy ezt a két típust, mint külön fajt fog-
juk-e fel, vagy mint egy faj két széls variációs határát, ez
a mindenkori szerz ízlésétl és a faj elhatárolásokról alkotott
véleményétl i'üdg. Mindenesetre a széls alakok, mint csomó-
pontok fogandók fel.

Ha ez a két alakikor csak egymástól távoli lelhelyeken
fordulna el, az egyik csak Algirben és a másik csak Liguriá-
ban, vagy mondjuk csak Magyarországon, akikor minden-
képen külön fajnak kellene tekinteni a F. pliocenica és F.
pusilla alakkört, de mivel egy lelhelyen találhatók több nem
tipikus példány társaságában, úgy célravezetbb egy faj variá-
cióinak tekinteni, annál is inkább, mert a mai tengerekben él
F. pusilla körvonalában igen ersen variál.

Példányok jelzése: 9/949 és 11/949.

H— 5 mm, sz = 4 mm, m — 2.5 mm
H 4.5 mm, sz = 3.5 mm, m = 2 mm

Lelhely: Magyaregregy, Ligettet Xy-i oldala.

Fibularia pseudopusilla C o 1 1 e a u, 1895.

I. tábla, 4. ábra.

1895. Echinocyamus pseudopusilla C o 1 1. Cotteau: l)es-

cription des Hchinides miocénes de la Sardigne — Mem.
Soc. Géol. de Francé Xo 13. p. 18. pl. III. fig. 7—10.

1949. Fibularia pseudopusilla C'ott. Szörényi: Kainozoische
Echiniden aus den westliehen Teilen dér Ukraina p. 14.

Aránylag kicsi, elrefelé elkeskenyed, hátrafelé valamivel
szélesebb lekerekített ovális. Egyenletes, elég sr benyomott
udvara szemölcsök borítják. A peristom kicsit hátrafelé
excentrikus, a periprofet a hátsó perem és peristom között
helyezkedik el, valamivel közelebb a hátsó peremhez, mint a

peristomhoz.

Ez az alak, amely nagyon közel áll a F. pusilla Müller
fajhoz, éppen ebben a jellegében tér el tle, mert bármennyire
is variál egyéb jellegében, a periprokt a pusillus fajnál mindig
közelebb fekszik valamivel a peristomhoz, mint a hátsó perem-
hez mondja Cotteau. A mi példányunk nem a Cotteau
által ábrázolt kerekebb és hátrafelé ersebben kiszélesed típus-

sal egyezik meg, hanem a La m bér t által ábrázolt (8. p. 39. pi.

III. fig. 14—19.) Gválisabb és keskenyebb alakkal. Lambert
megfigyelése szerint a két alak közt minden átmenet megvan.

Ezt a fajt Vadász nem említi, így a magyaregnegyi pél-

dány az els képviselje ennek a szardíniái fajnak Magyar-
ország területérl. Típusa a 3 949 jelzést viseli.

Hossz: 4 mm, szélesség: 3 mm, magasság: 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy. Csigadl.
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Fibularia lecointrea Lambert, 1908.

I. tábla, 5. álbra.

1907. Fibularia lecointreae Lambert, Lambert: Descr.

Terr. micc. de la Sardaigne. Mám. Soc. Pál Suisse 34. p.39.

1908. Fibularia leciontreae Lambert, Lambert : Écliinides

des Faluns de la Touraine. p. 2. pl. III. fig. 2.

1949. Fibularia lecointreae Lambert, Szörényi: Kaino-

zoische Echiniden aus den westlichen Teilen dér I kraina,

p. 14.
_

Ez a parányi alak kisebb, mint Lambert típuspéldánya,

mindössze 2 mm liosszií, 1.5 mm széles, ellentétben a 3 mm
nagyságai típuspéldánnyal.

Lapos, ovális forma, nagy, centrális fekvés peristommal

és elég közel a peremhez fekv periprokttal.

Lambert ezt a fajt az Ilidre- ezt Loire falun sjá'ból írta le.

Magyarországról eddig nem volt ismeretes.

Példányuk jelzése: 4 1949. Noszky.
H = 2 mm, sz = 1-5 mm, mii mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

\

Fibularia stellata Capider, 1906.

II. tábla, 2/a. ábra.

1906. Echinocyamus stellatus Ca peder, C apeder: Fibula-

ridi dél miocéné medio di S. Gavino a maré. (Portotorres.)

Sardegna. — Boll. Soc. Geol. Ital. 25. p. 510. fig. 7. ac.

1908. Fibularia stellata C apeder, Lambert: Descr. Ech.

foss. terr. mioc. de la Sardaigne — M. S. Pa!. Siusse, 35.

p. 122. pl. XI. fig. 8—13.

1914. Fibularia stellata Ca peder. Vadász: Magyarorsz.

med. tüskebri. Geol. Hung. I. fasc. 2. p. 97. pl. III.

fig. 5—6.

1914. Echinocyamus stellatus Capeder, Cottreau: Eehin,

néog. bassin med. pl. VII. 9—10. p. 86.

Capeder Sardiniából leírt típusa valamivel kerekebb és

laposabb, mint Lambertmek ugyaninnen származó példánya.

A Vadász által ábrázolt egyed majdnem olyan oyális kör-

vonalú, mint Lambert példányai, csak dcmboriibb, a mi pél-

dányunkon valamivel kisebb, mint Vadászé, körvonala

olyan elliptikus, mint Lambert példánya, felzete pedig olyan

domború, mint Vadász Szakállról való egyedei. Ezt a fajt

lapos alzata és gyengén elrefelé excentrikus apexe jellemzi.

Példányunk jelzése: 4/1949.

H — 4 mm, sz = 3 mm, m = cca 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

Hypsoclijpus egregyensis n. sp.

I. tábla, G. ábra, II. tábla, l/a. ábra.

Xagy, kerek körvonalú, magasan boltozott, keskeny perem
alak. Felzete, elrefelé excentrikus apexe következtében ferde

kúp alakú.
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Alzata lapos, a • kicsit hátrafelé excentrikus peristom körül
enyhén homorú.

Szájpárnái jól fejlettek, az ersen bemélyed szájbarázdák
a peremig követhetk, ahol a szirmok szélességét érik el.

A periprokt félköralakú, harántállású, szélessége 15 mm,
magassága 8 mm és közvetlenül a hátsó peremen fekszik, attól

3 mm távolságra.

A szirmok egyenes lefutásuk, szélességük különböz. A leg-

szélesebb a hátsó páros szirom (15 mm), a legkeskenyebb a
mells páros (13 mm). A páratlan szirom 14 mm széles.

A póruspársorok nem egyenl hosszúak. A póruspárokat
egyenltlen pórusok alkotják, a belsk kerekek, a külsk meg-
nyúlt vesszalakúak és rézsutosan állók, nem konjugáltalk.

Ehhez ia fajhoz egy példány tartozik. Jelzése: 7 1949.

Hossza — 130 mm, szélessége — 132 mm, magassága =
162 mm.

Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

A' H. egregyensis n. sp. a H. plagiosomus Laube (11. p.

67. pl. 19. fig. 3.) fajtól ambitusának kerekebb voltában és peri-

proktjának alakjában tér el, a Hypsoclypeus lamberti
Cecchia-Rispoli (4. p. 69. pl. V. fig. 8.) fajtól elrefelé
excentrikus apexében különbözik. Ezzel a fajjal periproktjának
alakja megegyezik.

Legnagyobb hasonlóságot alakunk az Airaghi által Szardí-
niából leírt Heteroelypus semiglobus (Lk) Cotteau példánnyal
mutat (1. p. 214. faj. 1—2.), úgy körvonalban, mint az interam-
bulakralis mezk közepének felfújt voltában. Ez a bélyeg
Airaghit gondolkodóba ejtette oly irányban, hogy azonosít-
sa-e példányát a H. semiglobus Lk. fajjal.

Bár minden jel arra mutat, hogy inkább az egregyensis
alakkörébe tartozik Airaghi példánya, mint a centrális
apexíi H. semiglobus alakkörébe (7. p. 53. pl. II. fig. 4. a b., 14. p.

395. pl. 43.), melynek periproktja ovális, mégsem tartom cél-

szernek azonosítani a két alakot, mert Airaghi nem ad elég
részletes leírást példányáról.

A Hypsoclypus genus képviselinél igen nehéz a faji elha-
tárolás kérdése, arra kell törekedni tehát, hogy olyan jelleget

találjunk, aminek segítségével megkönnyítiük az adott forma
jellemzését.

Podóliai anyagon folytatott vizsgálataim alapján minden
jel arra mutat, hogy az az arány, amely a váz hossztengelye
és a sziromszélesség közt fennáll egy fajon és annak variáción
belül állandó és jellemz a fajra.

Ezt az arányt százalékban fejezzük ki és ambulakral-
indexnek nevezzük. Olyan alakoknál, ahol a sziromszélesség
különböz, megadhatjuk az ambulakralindexet külön a hátsó
páros szirmokra és külön a sziromszélességek középarányosára
vonatkozólag.

A H. egregyensis fajnál a sziromszélesség a váz hossz-
tengelyének 11.5% -a a hátsó páros szirmokra vonatkozólag és

10.7%, ha a szí romszélességek középarányosát vesszük alapul.



Ügy látszik, hogy a Hypsoclypus genus képviselinek szirom-
szélessége és földrajzi elterjedésük közt is van összefüggés,
Algír faunájában például széles szirmú, tehát magas amblakral-
index fajok vannak, míg viszont például a podoliai faunában
kesken3

rszirmú, tehát alacsonv ambulkralindex fajok szere-

pelnek.

Hypsoclypus subpentayonalis Greg.

1914. Eehinolampas (Heteroclypus) subpentagonális Greg, —
Vadász: Magyarország mediterrán .tüskebri. Geo!.

Hung. I. fasc. 2. p. 178. cum. syn.

Egy séiáilt példány tartozik a Vadász által ábrázolt alak-

körbe. Talán valamivel laposabb, mint Vadász Fétrl szár-

mazó kisebb példánya, de mint tudjuk, ez lehet nemi különbség.
Szemölcsözete valamivel srbb, mint Laube originálisá-

nak (ugyanez vonatkozik Vadász Fótról származó példá-
nyaira is).

Ügy a fóti alsó mediterrán kavicsos rétegbl, mint a

ínagyaregregyi kavicsos tufás mészmárgából származó példá-
nyok sokkal fragilisebb habitusúak, mint a Nagy-höflányi
lajtamészkbl származó típuspéldány, amely jelenség nyilván
táplálkozási viszonyokkal van összefüggésben. Példányunk
jelzése 61/949.

Lelhely: Magyaregregy, Leánytkiárok.

Eehinolampas laurillardi A g. D e s. 1874.

1. tábla, 7. ábra.

1910. Eehinolampas laurillardi A g.
'— Schaffer: Das

Mioeán v. Eggenburg Abh. d. k. k. geol. R
v
A. Bd. 22. p. 189. pl.

60. fig. 4—6. cum. syn.

Egy töredékes perem példány sorolható feltételesen ehhez
a fajhoz szirmainak alakja és lefutása, póruspárai, pórusainak
szerkezete és egyenletesen konkav alzata alapján, azért csak
feltételesen, mert a hátsó perem, melynek alakja erre a fajra
olyan jellemz, le van törve. Mindesetre a tágabb értelemben
vett E. hemisphaericus alakkörhöz tartozik és a szkebb érte-

lemben vett hemisphaericus (16. p. 183. fig. 92.) és az E.
barcinensis (16. fig. 94.) közé sorolható. Elbbinél laposabb és

oválisabb. szirmai keskenyebbek, utóbbi laposabb és kerekebb.

Oldalnézetben legjobban Schaffer nek az E. laurillardi

fajról adott rajzával egyezik meg. (Schaffer 1. e. p. 189.

fig. 2.)

Nagyon jellemz a szemölcsözete, a mély gödröcskékben
fekv átfúrt bimbójú szemölcsökkel, melyek között sr és
finom szemcsézettség van.

Ez a faj Laube szerint (11. p. 67.) a mélyebb lajtamész
szintekben fordul el, Schaffer Eggenburgból említi.

Lelhely: Mecsekjánosi Öreghegyi kbánya.
H — ? Sz 3= 70 mm M = 28 mm
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Irodalom.

1. Airaghi: Eckinidi miocenici della Sardegna. — Atti

Soc. Ital. di Sci. Nat. Mus. Civico in Milano. 44. 1905.

2. Bazin: Eehinides du Miocéné nioyen de la Bretagne. —
Bull. Soc. Geol. de Francé, sér. 2. T. XII. 1884.

3. Ca peder: Fibularidi dél miocéné medio di S. Gavino.
•— Bol. Són. Geol. Ital. 25. 1906.

4. Checchia-Rispoli: Gli Eeliinidi viventi e fossili

della Sicilia. Parte VI. Paleontographia italica 23. 1917,

5. C o 1 1 e a u—P er n—G authier: Eehinides íossiles de
l’Algerie. f'asc. X. 1891.

6. De sor: Synopsis des Eehinides fossiles. 1858.

7. Grateloup: Mémoire de géo-zoologie sur les oursins
fossiles. — Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux VIII. 1836.

8. Lambert: Eehinides fossiles des terrains mioceniques
de la Sardaigne. — Mém. Soc. Pál. Suisse 34. 1907.

9. Lambert: Eehinides des faluns de la Touraine. - La
Feuille des Jeunes Naturálist eis No. 448. 1908.

10. Lambert: Deseription des Eehinides des terrains
néogénes du bassiu du Ellne. — Mém. Soc. Pál. Suisse 38. 1912.

11. La n be: Die Echinoiden des Österreicliisch-ungarischen
oberen Tertarablagerungen. — Abhandlungen dér K. K. Geol.
R. A. V. 1871—73.

12. Mortensen: Monograph of the Echinoidea III. 2. 1943.

13. Pomel: Paléontologie ou deseription des animaux
fossiles de l’Algerie 1887.

14. Eoemer: Geologie von Obersehlesien. 1870.

15. Strausz: Das Mediterrán des Mecsekgebirges.— Geol.
Pál. Abhandlungen 19. H. 5. 1928.

16. V a d ász: Magyarország mediterrán tüskebri. — Geol
Hung. I. fasc. 2.

Fenti jegyzékben csak a szövegben elforduló irodalomra
szorítkoztam.

Táblamagyarázó.

I.

Fig. láb. Arbacina monilis Desrn.
Fig. 2a. Fibularia püsilla Miiller.
Fig. 3a. Fibularia pusilla Miiller.
Fig. 4a. Fibularia pseudopusilla Colt.

Fig. 5a. Fibularia lecointreae Lambert.
Fig. 6. Hypsoclypus egregvensis n. sp.

Fig. 7. Echinolampas laurillardi Agassiz-D. sor.

II.

Fig. la. Hypsoclypus agregyensis n. sp. alzat és jobb hátsó
páros szirom.

Fig. 2a. Fibularia Stella ta Capeder.
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MopcKMe emu M3 MkioueHOBbix oTnoweHHM rop Ménén (BeHrpMH).

K ji ií 3 a ó e t a (' o p e h n.

B ceBepnofl Marni rop Ménéna mjoi hümachh b ropTone cjieayiomne

it>op.\ibi MOpcKiix eaceB :

Arbacina monilis Desmarest,
Fibularia pusilla Müller,
Fibularia pseudopusilla Cotteau,
Fibularia lecointreae Lambert,
Fibularia stellata Capeder.
Hypsoelypus subpentagonalis Gregory,
Echinolampas laurillardi Agaessiz,
Hypsoelypus egregyensis n. sp.

üaimbip 9Toro noBoro Bírna KOHiiHecKiiíí CBepxy, iíjiockhíí CHH-ay. A.vióy-

jmkph ne ojpinaKoro b uiMpnne. riopbi TaKJfce HeoAHHaicoBbie.

Oneim xapaKTepHO Ami onpe.iejienníi (popM SToro poAa, nponopipiH miipiiHbi

a\iyJiHKpbi k AJiHHe naHubipn. 9xy nponopuiuo BbipaiKaa b npopeiiTax, mm
Ha.'ibiBaeii aMÓyjiíTKpaJibUbiM HHAeKceM.

Bee 3Tii (JiopMM He bhijju onncaHH ao ciix nop na MeneKa. Bhabi Fibu-
laria pseudopusilla Cotteau h Fibularia lecointreae Lambert noBbie

AJIH TeppHTOpHH Beurpiin.

Notes sur quelques Ecliinides (les gistes tortoniennes de la

montagne Mecsek (Hongrie)

Por Erzsébet Szörényi.

Dans la faciés littorale de la série du ealcaire de la Leitha
de ]a m on tagn e Mecsek Septentrionale, se t rouvént les espéees
suivantes:

Arbacina monilis Desmarest eí la fnné correspoudante
au type de Désor et le type plus piát de Bazin. (Pl. 1. fig. láb.)

Fibularia pusilla Müller, un développement plus piát et

rond et autre plus aHongé. (Pl. I. fig. 2—3.)

Fibularia pseudopusilla Cotteau íorme identique a
l'exemplaire décrit pár Lambert. (Pl. I. fig. 4a.)

Fibularia lecointreae
, plus petite que l’exemplaire de type

d’origine d’Indre-Loire. (Pl. 1. fig. 5a.)

Fibularia stellata. (P. II. fig. 2a.)

Hypsoelypus egregyensis n. sp. Une forme grande, ronde,
a bord mince. Sa íace superierure est eonique, cblique
semblablement á l’espéce Conoclypeus plagiosomus Laube
(11. p. 67. pl. fig. 19. fig. 3.) dönt elle difiére pár la forme de
són póriproete et la rotondité de són ambitus. Sa- face
inférieure eist plate. et, autour du péristome exoentrique en
arriére, ooncave. Le® ambulacres ne sont pás ógalement la-rges.

C’est la paire posterieure qui est la plus lángé. Les pores des
paires de poros sont inégaux, non oonjugués.



La proportion de la largeur des pétales a l'axe longitudinal
du test est caractéristique de la délimitation spécifique de
genre Hypsoclypus, són pourcentage est eonstant das les

liinites d'une mérne espéce.

Le ehiffre exprimant cette proportion s’appelle index
ambulacral.

Qnant á l’extension géographique du genre Hypsoclypus,
aux endroits méridionaux de la Tethys, vivent les espéces a

pétales plus larges que dans les régions situées plus vers le Nord.

Hypsoclypus subpentagonalis Gregory' existe dans le 1

développement décrit pár Vadász. Les représentants de cette

espéce, vivant dans les couches sableuses sont beaucoup moins
grancls et plus fragiles que les exemplaires d’origine de cal-

caire leithanien. (Pl. I. fig. 6., Pl. II. fig. 1.)

Echinolaw pás laurillardi Agássiz. (P. I. fig. 7.)

Des búit espéces décrites, il y a une qui est nouvelle.
Fibularia pseudopusilla et Fibularia lecointreae Lambert sont
nouvelles en Hongrie, et. exceptée la Fibularia pusilLa, tontes
sont nouvelles dans la montagne Mecsek.

„A terv végrehajtása azokat igazolta, akik tántorítkatatla-

nul bíztak felszabadult dolgozó népünk teremt erejében.

A tervvégrehajtás sikerének egyik f összetevje, hogy mara-

déktalanul megkaptuk hozzá felszabadítónk és nagy segítnk, a

Szovjetunió teljes segítségét.*
4

Rákosi
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A magyaregregyi lajtamészkfeltárások

sztratigrafiai viszonyairól

IF.T. NSZ KV ,1'KNfi

A Magyaregregy környéki laj tamászk-komp 1exumban
igen változatos a rétegsor. A durva, sokszor több tonnás höm-
pölytartalmú, durva, kavicsos konglomerátumtól a finom-
szem, glaukonittartalmú meszes márgákon át a fínomszem
meszes sárga homokkig a legkülönbözbb kzetfajták
tartoznak bele. Legjellemzbb azonban a legtöbbre az, hogy
összetételükben sok a szerves állati héjrészekbl keletkezett tör-

melékanyag, ami a hozzákeveredett hordalék és hullámverés
által létrehozott, feldolgozott parti kzetanyag mennyiségétl
függen hozza létre a nagy változatosságéi rétegcsoport eltér-

fajtáit. Ennek megfelelen a bennük található állattársaság is

rendkívül nagy eltéréseket mutat.

A nyugodtabb s a hullámveréstl mentes helyeken keletke-

zett márgás üledékekben találjuk itt az elbbi közleményben
feldolgozott Echinoida társaságot.

Szörényi dolgozatában elforduló fajok nagyrészt a

Magyaregregy községbl K.-re fekv, úgynevezett Csigadiil-
ben a gerinct közelében lév szl frissen bevágott mesgye
partjából zöld tufa és az azt fed laza bryozoumos márgából kerül-

tek el. Ezek a rétegek az ott mintegy 90 m vastagságot elér,
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 szl-
ben feltárt laza fehérésszürke bryozoumos márgából már jóval
kevesebb tüskebrt gyjt hettünk. E rétegsor helyzetileg elb-
binek a folytatása és szintén a lajtamészk alsó részébe esik.

A Magyaregregytl Ny-ra, Vaszar felé húzódó Leányki
árok K-i oldalvölgyrendszere fágából, laza fehéressárga mész-
márgás rétegbl került el a legnagyobb fajszámú fauna-
társaság.

Hasonló rétegbl való ennek az árokrendszernek É—K-i

foldalágából az Arbacinci monilis Desm. faj.

A Hypsoclypus subpentagonaüs Gregory-faji az elbbi
oldalárokrendszer szétágazása eltt a fágban feltárt kvarcos,
tufás márgából került el.

A Hypsoclypus egregyensis n. sp. a Leányki ároknak a

Nagyerdhegy háromszögelési pontja felé viv ágában, zöldes-

fehér, fínomszem márgából került el, nagytermet duplatek-


