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A CSÁKVÁRI HIPPARION-FAUNA
KRETZOI MIKLÓS

•

A miocén-pliocén határkérdésnek nemcsak helyi, de világviszonylatban is egyik
kulcsfaunája a fejérmegyei Csákvár határában fekv E s t e r h á z y-barlangtból
(Bárcaháza). került ki a K-a d ic-vezette 1926-os és 1928-as ásatások alkalmával.

Azóta azonban szünetelt minden ásatási munka Csákváron, így az anyag ösz-

szefoglaló értékelése is évrl-évre eltolódott. Ez évben a Magy. Tud. Akadém'a ötéves
tudományos tervébe beillesztve sorát ejthettük annak, hogy a csákvári ásatásokat
tovább folytassuk. v

A M. Áll. Földtani Intézet megbízásából végzett munkálatokat Varrók S.

középiskolai tanár és K 1 e i n J. preparátor munkatársaimmal május 17-tl július

25-ig végeztük 3 helybeli dolgozóval.

A munkálatok fleg két irányban folytak: 1. az egész elteret közel két méter-

re! leástuk, amivel egyrészt igen érdekes — különböz korú — anyaghoz jutot-

tunk, illetve sikerült az eltér hasadékrendszerét tisztázni, 2. a barlang végs
szakaszát eltöm kürtkitöltés leomlasztásával és eltávolításával eddig hozzáfér-

hetetlen Hipparion-faunás réteget tettünk szabaddá és aknázhattunk ki.

A barlang elzleg feltárt rétegsorából a fekete holocén humuszt az eltéren

tártuk fel idei ásatásaink folyamán is, szép leietanyaggal. Az alatta következett

sárga, laza óholocén üledéket, mely elrefelé kiékeldött és eltnt, idén a barlang

végs szakaszán kürtkitöltés formájában nagy vastagságban találtuk meg. Viszont

itt annál szegényebb a barlang smaradványokban. Bolygatatlan mészktörmelékes
barlangi agyagot már sehol sem találtunk, ezt az elz évek ásatásai teljesen

kitermelték. Ami fiataljégkori leletre mégis szert tettünk, az vagy az eltér kevert

rétegsorából, vagy a barlang faláról került ki. Most a barlang végs szakaszán

találtunk a kürtomladék eltávolítása után eredeti Hipparion-faunás réteget

komoly vastagságban, de a hasadék keskenysége miatt kisebb tömegben. Marad-

ványokban ez a rétegszakasz gazdag volt, csak — sajnos — a fészekben mutat-

kozó maradványok a kürtbl reájuk szakadt, részben több mázsás szikláktól dara-

bokra zúzva kerültek ki. Ennek tudható be, hogy az anyagban jóformán csak a

fogak elfogadható megtartási állapotúak, végtagcsontok, stb. jórészt már a réteg-

ben szilánkokra törtek. Az eltér anyagéból másodlagos helyrl is került ki nem
egy fontos Hipparion-iaunabeli lelet.

Az idei ásatásokkal — egy idre — nyugvópontra jutott feltáró munkánk
befejeztével .szükségesnek találom közölni a barlang egyes rétegeinek kiegészített

faunalistáját, a Hipparion-fauna esetében pedig az egyes alakokra vonatkozó leg-

szükségesebb megjegyzéseket.

1. A fekete humuszos agyag holocén leletei.

A barlang legfiatalabb üledéke, a mészktörmelékes, fekete humuszos agyag-

réteg, az eltéren 3—4 m vastagságot is elér, a barlangban 1 m átlagos vastag-



Ságról a kürtomladékig teljesen kiékeldik és eltnik. Állatmaradványai az els<"

jegyzék szerint 17 fajhoz tartoztak. Ez a szám 3 1928-as ásatások anyaga révén

26-ra emelkedett, az ezévi gyjtés után pedig (az idén gyjtött madáranyag fel-

dolgozása nélkül) ennek több, mint kétszeresét, 6G fajt sorolhatok fel innen:

1. Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W esterlund)
3. Orcula dolium (Bruguiére)
4. Chondrula tridens (Müll'er)

5. Ena obscura (M ü 1 1 e r)

6. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

7. Caecilioides acicula (Müller)
8. Retinella nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus Wagner
10. Helicella obvia (Hartmann)
11. Cepaeci vindobonesis (Pfeiffer)
12. Helix pomatia Linné
13. Piscis indet.

14. Pelobates fuscus (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea ( L i n n é)

18. Rana esculenta ssp. indet.

19. Rana sp. indet.

20. Lacerta viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

'22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopcix rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaens moneduia Linné
SÍ. Talpa europaea (Linné)
32. Erinaceus roumanicus

B a r r e 1 1—H a m i 1 1 o n
33. Soréx araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (H e r m a n n)

36. Rinolophus hipposideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (Monti cél 1 i)

38 . Eptesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Citellus citellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microfus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola scherman (Shaw)
47. Spalax cí. hungaricus N e h r i n g
48. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. indet.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bechstein)
52. llrsus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Muslela nivalis ssp. indet.

55. Putorius pictorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Telis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus serofa ssp. indet.

62. Capreolus capreolus (Linné)
63. Cervus elaphus Linné
64. Capra hircus Linné
65. Ovis aries Linné
66 . Bs taurus Linné

A fauna leggyakoribb tagja a nyúl, helyi érdekességei pedig a hiú?, a barna-

medve és az eddig csak ma élként ismert Caecilioides csiga.

Az emberi kultúrmaradványok közül elssorban egy gyönyören kidolgozott

pattintott nyílhegyet kell megemlítenem. A réteg leletanyaga különben idben fia-

talabb neolitikumlól napjainkig terjed.

2. A sárga agyag (kürtkitöltés) óholocén leletei

A barlang végs szakaszát — a hipparionos márga fölött — világossárga,

mészktörmelékes, laza agyagréteg töltötte fel, mely az e szakasz fölött nyíló füg-

gleges kürtt is kitöltötte. A réteg gyorsan kiékeld — és itt a hátrafelé éppoly

hotelen kiékeld fekete holocén humusz és barna felsjégkori agyag közé tele-

pült — elüls részét az 1928-as ásatások bontották le, míg a vastag hátsó rész

2-5 Földtani Közlöny 10—12. sz.
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lebontása, valamint a kürtkitöltés leomlasztása ez évben került sorra. Maradva
nyokban az 1928-ban lebontott elüls szakasz elég gazdag volt, míg az idei leom-

lasztott tömegek majdnem teljesen meddknek bizonyultak. Ez várható is volt,

miután a maradványok természetszeren mindig legurultak a beomlás peremére,

így viszont az eredetileg 28 fajból álló faunalista az
:

dei ásatások révén — a

megmozgatott hatalmas üledéktömegek ellenére — néhány faj hiányos leletanya-

gának kiegészítése mellett — csak két

tehát alábbi 30 faj közt oszlanak meg:

1. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (Pfeiffer)
3. Bufo bufo (Linné)
4. Buro viridis L a u r e n t i

5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatida, gén. et sp. indet.

9. Gallus? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

1 1 . Colaeus monedula Linné
12. Ckelidon sp. inlet.

13. Crocidura sp. indet.

14. Chiroptera, gén. et sp. indet. I.

15. Chiroptera, gén. et sp. indet. II.

fajjal bvült. A réteg állatmaradványai

!G. Gíis glis (Linné)
17. Eliotnys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

19. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepus europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos L i n n é

25. Mustela nivalis Linné
26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
28. Fétis silvestris S cfi r e b e r

29. Sus scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

A fauna összetétele két szempontból igen figyelemreméltó. Elször is, mint azl

már anrrk'dején '. 930-ban kiemeltem, a pelemaradványok uralkodó szerepe a Piai-

tól ersen eltér környezetviszonyokat bizonyít, ami a réteg korát mélyen lenyomja

a holocén aljára. Ezzel szemben áll azonban egy második szempont, a háziállatok

(disznó, kecske) fellépése a faunában, ami viszont ellene szól a réteg mogyoró-

korszakba, mezolitikumba sorolásának. Végs fokon a fekete humusz srégészeti

anyagának feldolgozása fogja eldönteni, hogy mennyire nyomja le a réteg korát

a reátelepült fekete humuszos réteg.

3. Felslégkört mészktörinelékes barna agyag leletei

A fiataljégkori barna barlangi agyagot az els két ásatás kitermelte, így

ezidén csak másodlagos lelhelyrl — az eltér zavart rétegsorából — vagy a bar^

láng falához cementált néhány darab révén jutottunk további anyaghoz, fleg

elbbi úton. Ez a leletanyag azonban a fauna fajszámát, mely az 1926-os gyjtések

után 16-ot tett ki, az 1928-as ásatások eredményeképpen pedig 29-re emelkedett,

nem emelte tovább. Az els két ásatás révén alábbi fajokat ismerjük ebbl a

rétegbl:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Buja viridis L a u r e n t i

3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus Linné
8. Lagopus tnutus Montin
9. Lagopus tagopus (Linné)

1 0. Colaeus mondeula Linné
11. Talpa- europaea (Linné)
12. Erinaceus europaeus (Linné)
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
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19. Spelaeus spelaeus

(Rosen m ü 1 ler)

20. Martes martes (Linné)
21. Meles rneles (Linné)
22. Crocuta spelaea (Goldfuss)
23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi (Antonius)

25. Coeludonía lenensis antiquilatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rcingifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.

A fauna — bár nem a barlangi medve, hanem a hiéna a leggyakoribb ragado-

zója — összetételében jó! egyezik a Wiirm I—II., illetve Würm II. faunatípusával,

am'nek a régebbi ásatásokkor kikerült srégészeti anyag (egy átfúrt gímszarvas-

szemfog és egy elefántcsont-karperec darabjai) is támogat. Ehhez az aurignaeí

jelleg anyaghoz kiegészítésül találtunk egy további, átfúrt szarvas-szemfogat és

egy másik elefántcsont-karikából való darabokat — mindkettt másodlagos lel-

helyrl.

4. A Hipparion-faunci

A fiataljégkori barlangi agyag, illetve hátul közvetlenül a kürtkitöltés alatt

települt a barlang alján a Hipparion -faunát szolgáltatott réteg. Anyaga sárgás-,

illetve szürkésfehér, helyenként rozsdasárgára színezett, rétegenként hol teljesen

meszes, hol agyagos-képlékeny, mészktörmelékmentes, meszes részeiben ükacsos,

majd összecementált kzet. Idei ásatásainkon szálban álló anyagát a barlang leg-

hátsó, eredetileg a leszakadt kürtomladéktól fedett, 1—2 arasznyira összeszkült

részén találtuk. Innen gyjtöttük idei ////?par/o/i-fauna-anyagunk zömét, bár igen

fontos leletek kerültek ki az eltér zavart rétegsorából is. Idei gyjtésnk anyaga
— a régebbi gyjtésekével összehasonlítva — különösen megtartási állapotban

jóval mögötte marad az 1926-os ásatások anyagának, ami könnyen érthet, ha arra

gondolunk, hogy a beszakadt kürtbl több mázsás sziklák zuhantak erre a bar-

langszakaszra. Ezzel szemben a gyjtésnél fokozottan alkalmazott óvatosság,

különösen pedig Varrók munkatársam kitartó és ügyes gyjt munkája révén —
a fekete humusz íajszám-növekedéséhez hasonlóan — a 31 fajt felmutatott'

Hipparion-iaum fajainak számát idei gyjtésünk eredményeképpen közel kétszere-

sére — 56 fajra sikerült emelnünk.

Alábbiakban adom ennek a Hipparion -faunának rövid átnézetét, a régebbi

gyjtések anyagára csak ott térve ki, ahol azt az összkép, vagy szükséges kiegé-

szítések megkívánják. Aprólékos részletekre sehol sem térek ki — ezeket a mono-
grafikus feldolgozás fogja adni; .itt csak annyiban adok részleteket, amennyiben

azokat az új rendszertani egységek diagnózisai elkerülhetetlenné teszik.

A) A fauna.

PISCRS

1. Piscis indet. (cf. Clarias sp.) — .Egy mellúszó-tüske proximális darabja,

fogazott hátsó peremmel, finom hosszanti barázdáltságga! ersen emlékeztet a

roussilloni Siluridára
,
melyet D épé rét fenti nemhez sorol.

2. Piscis indet. (cf. Leuciscus sp.) — Kisebb Cyprinida garaífoga ide utal.

AMPHIBIA

3. Bufo cf. bufo (Linné) — 1928-ban egy urostylusa került el, idén semmi.

4. Rana cf. temporaria Linné. — Egy fél tibia jól egyezik e fajéval.

25*
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5. Anura, gén. et sp. indet. — Elbbiekkel nem azonosítható kis béka ante-
krachiuma.

REPTILIA
6. Clemmys hungarica S z a 1 a i 1934. — S z a 1 a i a fajt egy ilium alapján

írta le, mely az 1926-os ásatásoknál kerüli el.

7. Testudo csákvárensis Szalai 1934. — Végtag- és páncél-darabok idén is

kerültek el.

8. Lacertilia, gén et. sp. indet. — Egyetlen, közelebbrl nem meghatározott
nyakcsigolya.

9. Ophidia indet. — Egyetlen kígyócsigolya.

AVES
10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — Az 1926-os anyagon kívül

(metacarpale, phalanx) más nem került el.
11. Avis indet. I. — Egy ? Galliformes- alakkörbeli madár ujjperce.

12. Avis indet. II. — Kesely-méretet jóval felülmúló madár phalanx III. -a.
/

MAMMALIA.
Chiroptera Blumenbach.

Rhinolophidae Bell.

Rhinolophus Lacépéde 1799.

13. Rhinolophus csákvárensis n. sp. Holotipus: F. I.V. — 6002, bal állkapocs

a P4-M3 fogakkal és 1
1
-P 3 fogmedreivel.) — A nagy patkós denevérrel egyez

méret, de ettl fejlettebb, a nagyobb Rh. lemanensis Revilliod és Rh. delpki-

nensis Gaillard fajoktók gyengébb M
;j
-a és mindháromtól állkapcsának sokkal

alacsonyabb és nyujtotíabb alakja révén üt el. A törpe P3 gyökerének alveolusa és

a proc. angularis hátsó peremén kiugró téc igazolják, hogy Rhinolophus- és nem
Pseudorhinolophus-íajról van szó. — Méretei: Állkapocs hossza 15 mm, fogsor

hossza 9,2 mm, Mr3 hossza 5,8 mm. — Ugyanehhez a fajhoz sorolható (?) egy

bal fels C és egy bal alsó humerus-vég.

Glires Linné.

(?) Sciuridae G r a y.

Csákváromys nov. gén.

14. Csákváromys sciurinus n. sp. — (Holotypus: F. I. V. — 6003, jobb áll-

kapocság a hátsó nyúlványok nélkül, ersen koptatott rágófelület zápfogakkal)

.

A Sciuridákra emlékeztet, ürgenagyságú, emezekével szemben megnyúlt áll-

kapcsú, nagy, alul egyenesperem masseterbenyomattal jellemzett rágcsáló, I-a

zománcfelületén hosszanti bordákkal, ersen brachyodont zápfogakkal. — Méretei:

állkapocs hossza 28—28,5 mm, magassága P
4 alatt 5,8 mm, P.,-M3 hossza 8 mm,

az I metszetei 2,4 és 1,4 mm.

Castoridae G r a y.

Palaeomys K a u p 1832.

N. Palaeomys castoroides Kaup 1832. — A régebbi ásatások állkapcs- és

végtagcsont-anyagához ezévben közel két tucat fogat gyjtöttünk. A nem és faj

neve elsbbségi alapon az évszázados használat után szinonima-listára került

Chalicomys jageri Kaup elnevezés helyébe lépett
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Chlorotnys Schlosser 1885 ex Meyer 1843.16.

Chlorotnys (?) minutus (Meyer 1838). — Egyetlen fels I képviseli az

1926-ban egy szép állkapoccsal szerepelt kis Castoridát, -mely fajilag jó! egyezik

H. v. M e y e r weissenaui ‘típusával. Annál bizonytalanabb a faj generikus helyzete:

kétségtelen — Stirton is szépen levezette — hogy a Steneofiber-Paleomys-

Castor nemekkel jelzett valódi Castorinákhcz semmi köze. Ezzel szemben jól

beleillik a Trogontheriina-wonalba, mint annak alacsony zápfogú, kistermet cso-

portja. Mivel pedig az amerikai Monosaulaxba. beerltetni egész sor eltérés alap-

ján nem volna értelme, vagy H. v. Meyer Schlosser által felújított (a

Chalicotnys eseri re alapított) Chloromysába soroljuk, vagy önálló fejldéstörténeti

ágnak tekintjük. Bár végül is erre leszünk kényszerülve, egyelre egyszerség ked-

véért ide sorolom.

Gíires indet.

17. Scinroidea (?) indet. — Egy a hörcsögnél valamivel nagyobb ilium-közép-

rész a fauna egyetlen más rágcsálójával sem azonosítható egyelre, így elre-

láthatólag a fauna egy további tagját képviseli.

Muridae Cray.
Neocricetodon K, r e t z o i 1 930.

18. Neocricetodon schaubi Kretzoi 1930. — (Holotípus: F. I.V. — 6004, ba!

állkapocs az I-al és Mrel). — A C. sansaniensisre alapított Cricetodon Lartet
és vele azonos, vagy egy fejldési vonalat képvisel Plesiodipus Young (Pl?.~

siocricetodon S c h a u b) és Palaeocricetus Argyropulo nemektl sem stephano-,

sem lophodont irányú, hanem régies szabású, kúpos felépítés foga', a fogperemig

nyúló, erteljes mesostylid-léce révén éleden elkülönül, idben mellette futó cso-

port. Az ugyanide sorolandó „Cricetodon" gaillardi'iól és brevei 1 megnyúltabb
Mre és erteljesebb oromcinguluma. különbözteti meg a típus-fajt, melybe

Stromer flinzi-leletei közül az egyik egész jól beleillik (Taf. II. F. 10.). — Itt

kell megjegyeznem, hogy Schaub 1934-ben Young Cricetulus grangeri]e szá-

mára ugyancsak a Neocricetodon név felhasználásával új nemet állított fel.

E praeoccupált név helyettesítésére az Epicricetodon nevet állítottam fel. így

tehát ez a rossz megtartása miatt kétes kapcsolaíú hörcsögféle —• hacsak nem
tartozik az általam felállított alakkörbe — az Epicricetodon grangeri (Young)
nevet kell, hogy viselje.

Parapodemns Schaub 1938.

19. Parapodemus albae n. sp. — (Holotipus: F. I.V. 6005, bal áltkapocs elüls

fele az I és Mr el; Paratipoid: F. I. V. 6015, bal állkapocs a felszálló ág nélkül,

csak az I-al.) -— A P. gaudryiná\ kisebb faj (Mi méretei: 1,8X1,0 mm) ers
oromkúppal, ersen kifejlett oldalsó mellékkúpokkal, harántredkbe még nem kap-

csolódott fkúpokkal.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20. Miohystrix parvae n. sp. Holotípus: F. I.V. 6006, jobb állkapocs a felszálló

ág, M3 és I hegye nélkül; Paratipoid: F. I.V. 6007, fels I-töredék.) — A Lampro-

donná], az európai Hipparion-iaunák Hysiricidá]áná\ jóval kisebb és karcsúbb épí-

tés tarajos sül, a Sivacanthioriboz hasonlóan alacsony fogakkal, Athénira- szer.
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keskeny 1 -keresztmetszettel, erre emlékeztet, kezdetleges szabású állkapoccsal, de

a Sivacanthionlíoz közeled, csak egyszerbb fogredzettel. Egyetlen eddig leírt

faj sorolható a típuson kívül ebbe a nembe, ez a ,,Hystrix“ suevica Schlosser.
Fajunktól méretei és egyszerbb fogredi alapján választhatjuk el. Az új faj

P,rM3-hossza (alveoláris) kb. 30 mm.

Ferae Linné.

Agriotheriidae K r e t z o i.

Agriotherium Wagner 1837.

21. Agrioiherium sp. ind. — Az els ásatások MMöredékéhez idén egy M|
elüls fele, egy Ab és P 1 járult. A kb. 38 mm-es Mrü és 28X20 mm-es M2-jü

alak nemcsak a 44—46 mm-es Indarctos-iépöiogak, de az I. ponticus (Kormos)
mögött is észreveheten elmarad és az Agrlotherium-Lydekkerion-körre utal, akár-

csak JVP-e gyengébben fejlett hypoconusa miatt hátul kerekített linguális pereme.

Canidae G r a y.

Sirnocyon W agner 1 858.

' 22. Sitnoeyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotipus: Ob/3791, jobboldali

állkapocs az Mj mögötti rész nélkül, a P3-M| fogakkal; Paratipoid: Ob/3792, bal

állkapocs-töredék a Prel.) — Fogazat-redukcióban a 5. diaphorus (Kaup) és

S. primigenius (Roth ei Wagner) közt fekv fai állkapcsában még általában

benn van az alacsony, de kétgyöker P3 — szemben az elbbi redukálatlan P3-ával

és még fellép P2-jével, illetve utóbbi teljesen eltnt P2
-
3-ával. Fogméretei: P3

7.4X3,9 mm, P, 12,6X8,0 mm, M, 23,IX 10,2 mm.

Amnhicyonidae Trouessart.

23. Amphicyonidarum g. et sp. ind. — Egy Agriotheriidának kicsi, Simocyon-

nr.k nagy - Canioidea-a\ak néhány végtagcsont-töredékét itt kell említenem.

Mustelidae Swainson.

2L Marlinarum (?) g. et sp. ind. — Egy a mai vidráéhoz hasonló méret, de

oválisabb keresztmetszet fels C és néhány töredékes végtagcsont egy ersebb
Martinára enged következtetni, anélkül, hogy közelebbi találgatásra adna alkalmat.

Parenhydrioáon Iyretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. — (Holotipus: F. I.V. 6008,

jobb Mi; Paratípoidok: F. I.V. 6016, M l dext.; Ob/3836, jobb fels C; Ob/3835,

jobb alsó C. — További anyag: szemfogak, I 3 és M2 .)
— EnhydriodonszerÜQn

ers C-u, Sivaonyxszer Mi-ü, a széles, lapos bels eingulumtól eltekintve Latra-,

illetve Aonyxszer M'-ii nagy vidrák.

Paroláira Román et V i r e t 1934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotipus: 6009 P 4
;

Paratipoid: 6010

M 1
). Ma él vidránkkal méretre teljesen egyezik, jellegeiben azonban a Paralutra

steinheimensis (Fraas)-hoz legközelebb áll. Viszont a P 4 deuteroconusa a csák-

vári alakon fejlettebb — jobban kiszélesedik, M*-én pedig a bels cingulum fej-

lettebb, a küls kúpok jobban a peremhez húzódtak.
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Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Az 1928-as ásatáskor

elég szép foganyaggal képviselt alaktól ez évben alig került el anyag, így se a

csákvári és polgárdi alak különállóságának igazolására, se az Eomellivora-Hadri-

ctis-Perunium-csoport tagjainak egymás felé való elhatárolására nem jutottunk

újabb anyaghoz.

Hyaenidae G r a y.

Protictitherium Kretzoi 1930.

28. Protictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — A kis csákvári Ictitheriina

anyaga az idei ásatások folyamán két M1
-el, egy Ma- vei, egy M^-vel, 3 P-al és

3 C-al gyarapodott. Az új anyag alapján az 1938-a,s leírást alábbiakkal egészít-

hetem ki: a P-ok — a P^-tl eltekintve — paraconid-nélküliek, az Mu talonid-

kúpjai aránylag igen magasak, a P 4 deuteroconusa igen nagy, fels M-ai azonban

ehhez képest eléggé haladott fejldési fokon állanak. Ez azt bizonyítja, hogy az

Ictitheriumiól független, vele nem egészen párhuzamos fejldési vonalat képvisel

ez az ág.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. — A Hipparion, Tragocerinák és Cer~

vavitus mellett ez a hiéna a fauna legtömegesebb tagja. Maradványai az idei ása-

tásoknál is igen szép számmal kerültek el, az eddigi ásatások gazdag anyaga

mellett azonban semmi új adattal nem gazdagítják ismereteinket errl az eddig

teljesen izolált alakról. Viszont az eltelt negyed évszázad sem hozott minket köze-

lebb a csoport kapcsolatainak és eredetének megismeréséhez. Az 1927-ben említett

léberon-i Mi-en kívül egyedül Andrews Hyaena salonicaeje jöhet még tekintetbe,

mint az Allohyaena körébe vonható alak.

Feliformia Kretzoi.

Machairodontidae Woodward.
Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — A rendelkezésünkre álló néhány hiányos töredék

csak arra elég, hogy egy ers Machairodus -faj jelenlétét, állapítsuk meg, de annak

közelebbi meghatározásával nem kísérletezhetünk, annál inkább, mert tulajdon-

képpen még mindig tisztázatlan, hogy vájjon a magyar Hipparion-faunákban

(Baltavár, Polgárdi) az eppelsheimi M.aphanisla (Kaup), vagy M.leoninus

(Roth et Wagner) élt-e.

Megantereontidae Kretzoi.

Paramachaerodus P i 1 g r i m 1913.

31. Paramachaerodus matthewi (Kretzoi 1930). — Holotipus: Ob/3717, alsó

Mi). — A többi fajhoz közelálló, de ers „metaconid“-u M r el felfegyverzett alak,

méretei egyeznek a többi fajéval. (Mj hossza 22 mm).

Parapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi. 1929. -— Az ezévi ásatások alkalmá-

val egy P4 elüls fele került el; ez is „jól mutatja a Zdanskv-féle „Metailurus”

minorux\ fenn áló közeli rokonságát.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et sp. ind. — Egy jobboldali alsó szemfog méreteiben nem
tér el a ma él vadmacskától, arányaiban azonban elég határozottan: emennél sok-

kal zömökebb alkotású. Ez a jelleg bizonyos tekintetben a Styriufelis nemre utalna,

önmagában azonban még nem elég a nem azonosítására. Az mindenesetre biztos,

hogy valódi Felidáv al állunk szemben; ezt igazolja a jól fejlett vércsatorna a fog

küls felületén.

Leontoceryx Kretzoi 1938.

34. Leonloceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Bár a Grive-St-Alban-i

(tortonai) Miopaníhera lorteti (G a i 1 1 a r d) mellett cseppet sem meglep, mégis

a fauna egyik érdekessége ez a valódi Pantherina, melytl-— sajnos — csak egy

alsó szemfog került el az idei ásatásokon. Méretei, aránylag zömök alakja és

mindezek mellett határozott vércsatornája igazolja, hogy nagyjából azonosítható

az általam 1938-ban Alekszejev novo jelizavetovkai „Machairodus schlosseri“~

példányára alapított fajjal.

Proboscidea 1 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae C a b r e r a.

Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longirostre (Kaup). — Hipparion-faunáink jellegzetes-

ormányosa az idei ásatásokon is szerepelt egy fiatal zápfoggal. Ez :

s mutatja az

Anancus felé mutató „átmeneti
1

jelleget — ugyanakkor, amikor pl. Baltavár a típu-

sos alakot szolgáltatja. Ez is igazolja, hogy nem tényleges átmeneti, alakokról

van szó, csak párhuzamosan futó fejldési vonalakról.

Maminutidae C a b r e r a.

Zygolophodon Vacek 1877.

36. Zygolophodon sp. ind. — Az els gyjtések fogtöredékein kívül, melyeket

els jelentésemben .tévesen Dinotherium név alatt soroltam fel, és csak 1930-ban

helyesbítettem erre a névre, semmi más anyag nem került ki a barlangból ettl

az ormányostól.

Perissodactyla O w e n.

Equidae G r a y.

Hipparion Christol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — A fauna legtömegesebb tagja, mely

leletszámban minden mást többszörösével felülmúl. Fogazata nagyjából a

H. gracile jellegzetes sajátságait viseli magán, a H. mediterraneum felé hajló jel-

leget nem igen mutat az anyag. Fogainak redzete ugyan valamivel mögötte

marad az eppelsheimi típus-anyag ersen fodrozott mustrázatú rágófel ihleteinek,

viszont jól egyezik Baltavár, Polgárdi és a többi magyar lelhely fogazatfelépíté-

sével. Ami a leletanyag fejldéstörténeti fokát illeti — ami a fauna magas relatív

kora miatt különös jelentségre tesz szert — nyomatékosan hangsúlyoznom kell,

hogy Észak-Amerika Hipparon]áva\ szemben (akárcsak valamennyi eurázsiai

Hipparion-lelet) jól rögzíthet magasabb fokon áll a csákvári anyag, annak bizo-

nyítására, hogy Eurázsia Hipparon]ai egységesen jóval fiatalabbak, mint Észak-
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Amerika sibb szabású ' Hipparion]ai. Végtag-alkotásban az anyag Bogsch
mérései szerint áthajlik a mediterraneum-kör felé.

38. Hipparion sp. ind. — A Hipparion-anyag egy kis része bizonyos tekintet-

ben eltér a H.gracile-alakkörbeli fajtól, miért is jobbnak találom külön említeni,

ha az anyag hiányossága ki is zárja a pontosabb határozást.

Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium Lartet 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — Els jelentésünkben egy fels

M töredéke alapján Chalicotherium sp.-t jeleztem a barlangból, az újabb ásatások

anyagából elkerült P 4 azonban azt mutatja, hogy az itteni Chalicotheriidci sen

a redukált, kis P<-ü Chalicotherium goldfussival, sem a hvpsodont Schizotherimák-

hoz tartozó „Chalicotherium" baltavarense Péth alakkal — melyet a Colodul
(Ancylotherium) pentelicunúól nehéz lesz fajra elválasztani — nem egyeztethet

össze, hanem a redukálatlan P.r ü, brachyodont fogú miocén Macrotherium körébe

sorolandó.

Tapiridae B u r n e 1 1. *

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n. g. n. sp. — (Holotypus: F. I. V. 6011, P 2-P 4 és

M3 dext., P3 sin., valamennyi ugyanattól az állattól.) — Miocén és pliocén tapir-

leleteink mellett fel-feltünik egy kistermet, karcsúfogú, alacsony, és kortársaihoz

képest kevésbbé specializált zápfog-felépítés tapir-ág, anélkül, hogy bárki is önálló

név alatt foglalta volna ket egybe. Ezt a célt szolgálja fenti név. Az itt szerepl
miocénvégi faj felsorolt jellegeivel élesen elüt Hipparion-faunáink ers Tapints

príscusától. — Méretek: P., 16,8X10,8 mm, P3 15,8X12,1 mm, P
s 15,9X12,8 mm,

M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Siephanorhinus K r &t z o i 1942.

41.

Siephanorhinus (?) sp. indet. — Harmadkori orrszarvú-anyagok mindig a

legnehezebben meghatározható emlsmaradványok közé tartoznak. Áll ez különö'

sen akkor, ha a rendelkezésünkre álló anyag néhány végtagcsont-töredéken kívül

tejfogakból és az állandó zápíogak hiányos töredékeibl tevdik össze. Hogy ennek
ellenére ide mertem a csákvári nagy orrszarvút helyezni, annak oka abban rejlik,

hogy méretei mellett az elkerült I-ok nem az ezekben a rétegekben a schleier-

macherive 1 jellemzett eiösagyarú Didermocerus-ág, hanem a redukált I-u piker-

miensis-orientalis-ág mellett tanúskodnak.

Brachypotherium R o g e r.

' 42. Brachypotherium (?) sp. ind. — Egy középs metatarsa-lis, valamint több

astragalus és egyéb maradvány egy k'sebb méret, rövidlábú orrszarvú jelenlétét

igazolja a faunában. Bár az állat méretei, úgyszintén a metapodium megrövidülésé-

nek foka nem vág a Brachypotherium nem e korból ismert alakjával, a másik szóba-

jöv nemet, a Chilotheriumoi tanácsosabbnak tartottam egyelre a lehetségek

körébl kizárni, mert felvétele a faunába igen messzemen állatföldrajzi következ-

ményekkel járna, míg a Brachypotherium ebben a vonatkozásban a fauna elég

szürke tagja.
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Artiodactyla Owen.
Suidae G r a y.

Microstomjx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstomjx cí. antiquus (K a u p 1833). — A Hipparion-iaunák jellegzetes

kisagyam Suidája Csákvárott a gyakori leletek közé tartozik. Ennek ellenére is

nehéz eldönteni, vájjon a nagytermet „Sus“ antiquus-major-erymanthius-a\akk<áx

melyik tagjával állunk szemben, annál is inkább, mert egyelre még tisztázatlan

e három alak egymáshoz való viszonya; igen könnyen lehetséges, hogy mindhárom
név egyugyanazt a fajt képviseli.

Dorcatheriidae M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — Egy kérdz-szemfog semmiképpen sem
egyeztethet össze a Cervavitus, Procapreolus, Euprox nemek kardalakú fels C-ával,

miért is néhány elzápfoggal együtt ide sorolom.

Cervidae G r a y.

Euprox S t e h 1 i n 1928.

45. Euprox furcalus (Hensel 1859). — Ezt a fajt, még pedig típusos torto-

nai emeletbeli alakjában egy jellegzetes szarvcsaptóredek alapján határozhattam

meg. Ide fog legalább egy fels C is tartozni.

Cervavitus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — Á Hipparion mellett ez

a szarvas a fauna másik tömegesnek nevezhet eleme. Mindig kétágú, magasan
elágazó agancsa, a szárhoz képest gyenge szemboga úgy a Cervavitus, m.nt a

Procapreolus felé biztosítják a csoport önállóságát, amihez utóbbival szemben még
a bonyolult zápfog-felépílés is társul. A tarakliai típus-anyaggal való összehason-

lítás azonban az ottani anyag kicsinysége miatt nem hivatott annak eldöntésére,

vájjon a esákvári példányok a délorosz fajrfoz tartoznak-e vagy önálló fajt kép-

viselnek.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mitnus n. sp. — (Holotipus: F. I. V. 6012, agancstöredék a

homlokcsont egy darabjával. — Paratipoidok: F. I. V. 6013—6014, két további

agancstöredék.) — A Cervavitus, Procapreolus és Paracervulus, st Amphiprox

nemekre emlékeztet, de ezek félnagyságát sem elér kis szarvasféle, tulajdon-

képpen az els szinte pontos kicsinyített mása (legalábbis az elágazásig, ami fölött

ezt a törpeszarvast nem ismerjük), eltekintve az agancsfeltüzéstl, ami eltér a

Cervavitusió\. — Méretei: A rózsat magassága kb. 32 mm, keresztmetszeie

14X112 mm.

Giraffidae G r a y.

Csákvárotherium Kretzoi 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. •— Egy közepes méret,

aránylag karcsú Giraffidától különösen a két els gyjtés alkalmával elég tetemes

végtagcsont-anyag került k :

. Eredetileg a déli Hipparion-iaunák primitiv Giraffi-
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sem a Palaeotraginákkai, sem pedig elbbiekkel nem egyez, viszont egész sor

Okapiina-jeWegei visel új alakot fent', néven vettem be a faunalistába.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

49. Palaeotragus sp. ind. — Egy alsó elzápfog és egy özarvcsap hegye iga-

zolja e kis zsiráf-féle jelenlétét a faunában.

Lagomerycidae P i 1 g r i m 1941

.

Lagomeryx Roger 1904.

50. Lagomeryx sp. ind. — Gyakorisága mellett jellegzetesnek mondható
alakja a faunának egy kis Lagomeryx-fa], mely azonban az e nem fajai körül fenn-

álló bizonytalanság miatt egyelre közelebrl nem volt meghatározható.

Bovidae G r a y,

Tragoreas Schloseer 1904.

l

5!. Tragoreas cí. oryxoides Schlosser 1904. — Ezt a szamoszj antilopot

az els gyjtés néhány darabja képviseli a faunában.

Miotragocerus Stromer 1928.

52. Miotragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930). — Rövid, zömök szarv-

csapja ezt az eredetileg Tragocerus csákvárensis néven felállított alakot a miocén

Miotragocerus-Austroportax-körbe utalja, anélkül, hogy teljes biztonsággal e nemek
bármelyikébe oszthatnánk a csákvári fajt.

Pikermicerus Kretzoi 1 942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — Rövid, lapos és széles

szarvcsapja révén ez az antiiop közel áll a Pikermiceros gaudryi-Gpushoz, miért

is feltételesen ide sorolom, anélkül, hogy ennek az alaknak a rendszertani helyét

véglegesen megállapítottnak tekinteném.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — Boltozatos homlokú, gyenge

szarvcsapú antilop, mely a G. valénciennesi-ve 1 rokon. Mint ilyen, eléggé emlékez-

tet valami antiloptehén-szarvcsapra. Hogy mennyi okkal, azt a rendelkeznkre

állónál sokkal nagyobb anyag és fleg a fogazattal összefügg szarvcsap-anyag

segítségével dönthetnénk el.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — Típusos Hipparion -faunáink

tömeges kis antilopja Csákvárról egy .szarvcsap-töredéket és egy M3 -at adott, anr

a szarvasok tömeges fellépése mellett igen feltn.
56. Gazella sp. ind. — Az elbbitl eltér szarvcsap-keresztmetszettel.

B) Környezetviszonyok és életközösség

A barlang elterének szikláit a barlangot is létrehozott töréshálózat szintén

összetörte; a repedéseket mindenütt eredeti településben fekv, csontokat is tartal-

mazó Hipparion-launás agvagmárga tölti ki. Ez azt igazolja, hogy a legrégibb
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barlangkitöltés keletkezése idején a barlang és környéke már nagyjából a mai
képet mutatta. A legnagyobb változást a barlang üregének az üledékkel annak-
idején nem kitöltött, magasabb részein fagyrepesztés következtében a negyedkorban
beállott üregbvítés eredményezte. Viszont az a tény. hogy az üledék a Hipparion-
faunák idején nem helyben keletkezett, hanem a bejáraton át jutott a barlangba (ezt
igazolja a lejtésirány, eltértl a barlang végéig homogén vízszintes eloszlásban
elterített, de egymásközt eltér agyag-mész-arányú rétegekbl összetett kitöltés),

azt mutatja, hogy annakidején a barlang a medence szintjéig süllyedt le és a
medencét kitölt tó idnként vizével és meszes iszapjával a barlangba is behatolt
és ott huzamosabban megállt (üledék lyukacsos-csöves szerkezete a meszes részek-

ben). Az iszapos-vizes elárasztás idszakait száraz idszakok váltották fel, amikor
a barlangban a környék ragadozói húzták meg magukat (a bemosottságot kizáró
törékeny csontok mellett hiénakoprolitok és nagy rágcsáló okozta rágás-nyomok
a csontok egy részén).

Mindebbl arra következtethetünk, hogy a Hipparion- faunás réteg keletkezése

idején a Csákvári medence akkori tavának szintje fölé alig kiemelkedett, már
akkor ersen tagolt, karsztos Vértes-hegység peremén a barlang a tó partján és

annak szintjében volt. Vízállás miatt néha lakhatatlan lehetett és a tó meszes-
agyagos iszapja lepte el, máskor pedig kiszáradva hiénák tanyája volt, melyek a

környékrl összehordott prédaállataik elfogyasztása közben csontjaikat a barlang-

ban halmozták fel.

Minden eddigi barlangi ásatási gyakorlattal ellentétben a Hipparion-íaunás
rétegbl teljesen- hiányzott a minden barlangi üledéket annyira jellemz, szögletes

mészktörmelék-tömeg. A rétegbi kikerült néhány .mészkdarab kerekített-korrodált

felület! Ez azt jelenti, hogy míg minden más barlangi üledékünk — még ú. n.

preg'.aciális üledékek is — a jellegzetes, szögletes mészktörmelék tanúsága sze-

rint fagyrepesztést igazol, a csákvári Hipparion-fauna üledéke fagymentes éghajlat

alatt rakódott le. Ez — a barlang nyitott jellege és kis mélysége következtében

kétségtelenül bizonyító ervel — egyike a melegebb harmadkori éghajlat igen kevés

kétségtelen és közvetlen (tehát nem közvetett, biológiai) adatainak!

A biológiai környezet közvetett megállapításában növény- és puhatest-marad-

ványok hiányában teljesen a gerinces-maradványokra kell támaszkodnunk.

Ezek közül vízi közeget igazolnak a halak (ha hiányos határozásuk mellett

nem is dönthet el, hogy folyó, vagy álló, illetve édes-, vagy tengervizet), páratelt

környezetre utalnak a békák, melegigénye mellett az együk tekns állóvizet, a másik

azonban száraz talajt kíván. A hattyú természetesen vízközeit sejttet.

Az emlsök közül — a bizonytalanokat nem említve — a hódok vízközeit bizo-

nyítanak, a hörcsög füves térséget igényel, erre utal a tarajos sül is. Az Agriothe-

riidákról és a kutyafélékrl nem mondhatunk semmi biztosat, viszont mindkét vidra

vízpartot sejttet. A gyakori Ictitheriina bozótosok lakója lehetett, míg a hiéna min-

den valószínség szerint a nyílt füves területeké. A macskafélék megint bizony-

talan, bár inkább a változatos bozótos területre utaló alakok.

Az ormányosok két alakja egyönteten mocsárközeli erdre enged következ-

tetni, ez a környezetigénye a tapirnak, míg az orrszavúak közül a nagyobbik füves

pusztai alak is lehet. Nyilt füves pusztákra utal ezekkel szemben a fauna legtöme-

gesebb alakja, a Hipparion. De a ritka Macrotherium már megint inkább erds
környezetet valószínsít. Erre következtethetünk a kisagyam disznó gyakori marad-

ványaiból és fleg erdre, részben pedig bozótosra kell következtetnünk a fauna

( Hipparion után) második leggyakoribb tagjának, a Cervidák két képviseljének

nagy példányszámából. Erre utal az okapi-rokonságbeli zsiráfok elég gyakori fel-

lépése, valamint az antilop -félék közt a gazellák elenyész ritkasága.



397

A röviden vázolt fizikai és élettani környezet-rekonstrukció eredményeképpen

feltehetjük, hogy Csákvár környékén a Hipparion-faunák keletkezése idején télen

is fagymentes éghajlat mellett a medencét kitölt tó peremén és a mélyebb völgyek-

ben mocsár és mocsaras erd terült el, a kiemelked karsztterületen azonban bozó-

tosokkal és száraz erdkkel tarkított füves puszták váltakoztak.

C) A fauna kora

Mint minden barlangi fauna esetében, úgy itt is hiányzik az smaradványokat
szolgáltatott réteg közvetlen kapcsolata a külszíni rétegsorral, miért Í6 csak köz-

vetett módszerrel kísérelhetjük meg a fauna és azt bezáró réteg korának megálla-

pítását. Ez a közvetett út az ismert nembarlangi Hipparion-íaunákka\ való össze-

hasonlításból indul ki, folytatódik ezek közvetítésével a helybeli tavi-elegyesvízi

puhatest-faunák alapján történ korbeosztásba való besorolással, hogy ezeken

keresztül eljusson a kontinentális talapzat sekélytengeri üledékeinek üledékrendjébe

való besorolásig.

Az egyes alakok rendszeríani-származástani viszonyaiból adódó támpontok

során azt találjuk, hogy a halak, kétéltek, hüllk és madarak sokkal hiányosabban

képviseltek, hogysem bármiféle következtetésre jogosíthatnának.

Ezzel szemben az emlsök megfelel b anyagot biztosítanak. Az új

Rhinolophus-fajról csak annyit mondhatunk, hogy közelebb áll az oligocén-miocén-

eleji alakokhoz, mint a maiakhoz. A Csákváromys a fauna egyik si eleme, amely-

hez hasonlót nem ismerünk ///ppanon-faunákból. A hódfajok a Hipparion-faunákba

átnyúló miocén alakok. A Neocricetodon viszont a legszorosabban csatlakozik a

lels miocén Cricetodontinák egy részéhez, a Hipparion-faunabeli hörcsögökkel

nincs semmi kapcsolata. Parapodemus-faja az alsó negyedkorig követhet nem
legrégibb alakja. Felsmiocén alakkal azonos, vagy közelrokon a csákvári

Miohystrix- faj is, szemben a Hipparion-faunák általánosan elterjedt Lamprodon-

jával. A várható Indarctossal szemben primitív alak az itteni Agriotherium is.

Simocyon\a viszont fogazatredukcióban az eppelsheimi és pikermi alak közt áll,

ha egyébként külön utakon is jár. Kérdéses Amphicyon-iajunk miocén reliktum.

A vidrák közül a Paralutra-faj megint csak miocén kapcsolatokat mutat, míg az

Eomellivora európai miocén sökre v'sszavezethet palaearktikus-///ppunon-fauna-

beli alak. A fauna Iditheriinája a Hipparion-faunákéinál sokkal alacsonyabb fokon

áll, hiénája pedig rendszertanilag izolált kezdetleges formakört képvisel. A macska-
formák közül a Paramachaerodus- faj a Iiipparion-iaunák alakjaihoz képest si jel-

legeket mutat, a Parapseudailurus-faj viszont tortonai fajok felé köt össze.

Ezzel szemben Hipparion-launabeW új jövevénynek látszik a nagy Machairo-

dus, akárcsak a Trilophodoni leváltó Gomphotherium, vagy az új jövevény Hippa-

rion elssorban. Viszont már típusosán miocén alak a Macrotherium, szemben a

Hipparion-faunák Chalicotheriumával, vagy Ancylotheriumával. Ugyancsak miocén

reliktum-faj a kis Tapiriscus is. Típusos Hipparion-faunabeli alak a Microstonyx a

faunában, de a kérdéses Dorcatherinm sem idegen azokban.

Fontos a szarvas-félék szerepe. Az Euprox furcatus, mely a Hipparion-faunák-

ban ismeretlen, itt jellegzetes tortonai alakjában jelenik meg. A fauna egyik vezér-

alakja a Cervauiíus, viszont a délorosz meotiszi Hipparion-iaunákban sokkal fej-

lettebb szarvasfélék tömeges fellépését ritkaságképpen kísér si alak! A kis

Cervavitulus tisztázatlan kapcsolatai mellett is kétségtelenül az si alakok közé

tartozik, legalább oly kezdetleges, mint a Cervavitus. A két zsiráf-féle még tisztá-

zatlan, annyi biztos, hogy kapcsolataik csak a régibb Hipparion-faunák felé utal-

nak; a fiatal faunákban fellép Helladoiherium itt még hiányzik.
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A jellegzetesen (legalább is Európában) miocén Lagomeryx-ia
j

gyakorisága-

szintén sajátos ennél a faunánál. Végi az antilopokról megállapíthatjuk, hogy a

Hipparion -faunákkal közös, igen gyéren elforduló gazella- és Tragoreas-marad-

ványokon kívül éppen a gyakori maradványok si jelleg, szarmata alakokkal áll-

nak legközelebbi kapcsolatban.

Ez a kis áttekintés is jól mutatja: a csákvári fauna kis hányadában ál!

csak Hipparion-fauna-elemekbl, fajainak zöme azonban mégis miocén alak. Ebben

a tekintetben határozottabban mutatja a miocén jelleget, mint a kis fajszáma követ-

keztében erre alkalmatlanabb, de in situ kövületes középs-szarmata fels rétegében

(tehát fels-besszarábiaiban) fekv szevasztopoli fauna, vagy éppenséggel a szin-

tén puhatestüekkel igazolt rétegbl, Macira bulgaricás fels szarmatából kikerült

Kü?ük9ekmece-i fauna, típusos Hipparion-fauna-jelleggel. Es m nden tekintetben

sokkal határozottabban miocén jelleg, mint a gaiselbergi fauna, nem is beszélve

a brurm-vösendorfiról; elbbi alsó szarmatára települt, a pannon feküjét adó, de

már Congeria partschi-s lencséket bezáró kavicsrétegekbl, utóbbi Congeria

subglobosás alsó-pannonból. Viszont összetételében határozott átmenetet mutat a

Hipparion-fauna-elemek nélküli bajor Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, vagy Fels-

tárkány felé. Ezek a (? közép) szarmata faunák a típusos cerithiumos alsó szarmata

(tehát volhiniaj) rétegek lerakódása utáni kontinentális, regressziós, homokos üle-

dékekkel, kezdetét jelentik annak a szárazföldi periódusnak, melynek tovább' folya-

mán, a íels-szarmáciai (tehát kerszoni) idszakban a regresszió során már a

besszarábiai-alemeletben létesült Bering-szoros hídján át Eurázsiába benyomult

északamerikai HipparionAauna-elemek mindinkább uralkodóvá válnak. A regresz-

sziós korszak végét jelz alsópannoniai (meótiszi) transzgresszió idején azután a

nedvesebb éghajlat hatása alatt sok miocén elem maradt vissza, a Hipparion-

fauna pusztai elemei ped'g az erds-bozótos terület alakjaival (orrszarvúak,

szarvasok) szemben egyedszámban feltnen visszaesnek (kínai ú. n. Chilotherium-

faunák, délorosz Cervocerus-Damacerus-os faunák).

D) Réíegazonosítás és korbeosztás

A tortonai-emelet végével megsznt a Paratethys Rhne-medencétl Kelet-

ázsiáig nyúló beltengerének egysége és a regresszió következtében kisebb-nagyobb

medencékre szakadt rendszer részmedencéi megkezdték önálló életüket. Ennek
során a t egyes medencék fokozatosan, de vízmennyiségtl, éghajlati adottságok-

tól és vízgyjtterület méreteitl, illetve környez domborzattól függen igen eltér

gyorsasággal váltak elbb elegyes, majd édesviz tavakká, hogy fokozatosan fel-

töltve szárazföldekké váljanak, illetve a Fekete-tengertl a Magyar medencéig e

fejldés legkülönbözbb fokozatait érjék el a mai napig. Az egyes medencék

önálló fejldéstörténete azonban eltér üteme következtében megakadályozta a

sztratigrafust abban, hogy az egyes medencerészek és medencék üledékeit egy-

mással összehasonlítva, azokat smaradványaik, fleg puhatest-maradványaik

alapján párhuzamosíthassák, vagy éppenséggel e nagyszámban kialakult lokál-

sztatigrafiát az igen összeszkült területen alkalmazható, de az egész földtörténet

rétegtani vázát adó, tengeri puhatest-faunák váltakozására alapított sztratigrá-

f iái rendszer folytonos tengeri üledéksorával párhuzamosítsák.

A minden geokratikus korban válságba jutó tengeri puhatestekre alapított

sztratigráfiai rendszert, adott esetünkben, mint az esetek legnagyobb részében, a

szárazföldi élet fejldési ciklusaival és az üledékciklusokkal való összehasonlítás

egységes szemlélete hozhatja egyedül helyes mederbe.

Említettük, hogy a szarmáciai emelet hármas gerinces-slénytani tagolása tel-

jes összhangban van a puhatestekre alapított délorosz helyi rétegfelosztá6sal.
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E hármas felosztás gyakorlati keresztülvitelét a terepen igen megnehezíti az a

tény, hogy a Magyar medencében és fleg attól nyugatra, ahol még elegyesvízi

alsó szarmata található,' csak helyenként elzi meg az eróziós- szakaszt a volhi-

ni-ai mészkre települt, illetve ezt is helyettesít homokos parti sorozat. Legtöbb-

ször hirtelen kiemelkedés után megindul a besszarábiai-kerszoni erózió a volhiniai

mészk felett.

A feltárásokban várható parti és szárazföldi üledékek sorozatában a kerszoni

idszakot képvisel hányba sorolandók még végs tagként, a „meotiszi“ tr-ansz-

gressziós alapkonglomerátum és kavics.

A besszarábiai öböl és bécsi medence szarmata-utáni transzgressziós felszíni

kibukkanásai szolgáltatták számszerit a legtöbb Hipparion-faunát, ezek tehát

úgy az ottani típus-meotiszival, mint az itteni alsó congeriás sorozattal állnak

kapcsolatban. Nálunk gerinces-faunával képviselve nincsenek. Bár az üledék-cik-

lusok összehasonlítása az alpesi orogénen kívül es területekkel igen veszélyes,

faunájának összképe alapján az eppelsheimi dinotheriumos-homokokat a kerszoni-

meótiszi-alemelet határára, a kínai Chilotherium -faunákat pedig a meótiszi aleme-

letbe helyezném, részben pedig a pontusi ál-emeletbe.

A pontusi alemelet, mely nálunk és tlünk K-re a meótiszitl jól elválik, gerin-

ces-faunái révén — úgy látszik — nem különíthet el élesen attól. Mint azt

Polgárdi kapcsán részletezem, mindkét fauna ugyanazt az erdsebb környe-

zetre utaló, Cervocerusos állattársaságot szolgáltatja, . melyet már -a délorosz meó-

tiszi rétegek is adtak. Hatvan, Pestszentlrinc és Rózsaszentmárton jelzik nálunk

a fiatalabb oongeriás rétegek gerincesfaunáját.

Nálunk az Unió wetzleris homokok, a Bécsi medencében, Besszarábiában kavi-

csok jelzik a pannon ciklus befejezését, elszegényedett, antilopos, ú. n. típusos,

tehát füves-pusztai gerinces-faunával. Baltavár és Polgárdi klasszikus lelhelyei

(elbbi évszázados kutatási múltja, utóbbi fajgazdasága miatt híres) de a bécsi

Belvedere-kavics és haltai homok is eleget szerepeltek az irodalomban.

A pannont záró kimmeriai-dáciai ciklusvégz regresszió után körülöttünk

mindenütt igen határozott transzgresszió indul meg (plaisanci, diesti, redo-ni, stb.)

,

ez nálunk a peremeken sehogy sem mutatható ki, hanem a wetzleris homokokra

következ erózióban vész el. A levant-ei ciklust azonban más kapcsolatban más
alkalommal még részletesebben érintem, így itt visszatérek -a szarmáciai és panno-

niai ciklusok távolabbi kapcsolási lehetségeire.

Míg a szarmáciai-emelet rétegeivel párhuzamo-sLható sorozatok nyugaton bele-

olvadnak a tortonai, vagy vindobonai s-orozat-ba (b-oldéri, stb.), addig az ezt követ

ciklus mindenütt kétségtelenül a miocén-sorozat és plais-ancival induló ciklus közti

üledék-ciklust jelenti. Éppen ezért ez a Földközi-tengerben sahélinek, északon pedig

anversin-ek nevezett sorozat idben föltétlenül azonos lesz a mi pannonunkkal. Ami

a nevet illeti, miután Roth eredeti szövegezése szerint a szarmata és diluv.um

közt fellép rétegek Pannóniában a Roth-nál diluviumként szerepl posztpannon

kavicstakarótól eltekintve tényleg a meótiszi-pontusi-kimmeriai tagokból álló üle-

dékciklust jelentik, tudatosan használom a fenti három tagból álló ciklus jelzésére

ezt a n-ev-et, avval a magyarázattal, hogy többet mondunk, ha egy közép-, vagy

keleteurópai üledékre pannont mondunk, mintha a jellegére vonatkozólag meg-

téveszt sahéli névvel látnánk el.

Végül hátra van még az Amerikával való párhuzamosítás kérdése.

Megszoktuk, hogy szárazföldi gerinces-szintjeinket addig nem tartjuk biztosí-

tottnak, míg Eszak-Amerika a mi viszonyainkhoz képest rendkívül teljes fauna-

összletével össze nem vetettük. Ezt az érzést még az is fokozza, ho-gy Észak-

Amerikában a faunaegymásután-okat éppen a szárazföldi sorozatnak az egész bar-
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madkort felölel, szinte hiánytalan fölytonossága lehetvé teszi a nálunk elképzel-

hetetlen hosszúságú fejldéstörténeti sorok felállítását, illetve a faunaegymásutánok

fejldéstörténeti tényekre alapítását.

Közelebbrl nézve azonban azt látjuk:

1. Elször is a szárazföldi üledékfolytonosságnak nincsenek ciklusai, tehát

határai sem, minden egybefolyik benne.

2. A szárazföldi üledékek, rendszerint az egész, nagy eróziós térszínen elszór-

tan fekv, egymással összefüggésben nem álló, kis helyi sorozatok tarka sokasága-

ként jelennek meg.

3. A fejldéstörténeti fokokra alapított szinthatározás mindig csak statisz-

tikusan valószín határokat ad, éles elhatárolásra azonban szinte teljesen alkal-

matlan.

E hármas nehézségnek tudható be, hogy Észak-Amerika egyedülálló teljesség

harmadkori szárazföldi gerincesanyaga, a ráfordított óriási munka és anyagi áldo-

zat, az elért rendkívüli fejldéstörténeti teljesítmények ellenére sem volt arra elég,

hogy legalább nagy vonásaiban biztosított harmadkori idbeosztást eredményezzen.

Kortáblázataikon az emeletnélküli beosztásokban sakkfiguraként tologatják ide-oda

az 'egyes „formációkat
11

és lelhelyeket, anélkül, hogy csak egy ponton is megálla-

podásra tudnának jutni.

Ugyanilyen „parádés
11

sztratigráfia alakult ki Délamerikában, ilyen van kiala-

kulóban Belsázsiában és Afrikát, meg Indiát is fenyegeti bizonyos tekintetben

ez a veszély.

Természetes, hogy mindenütt, ahol a világtengerekrl való leszakadás követ-

keztében valamely terület helyi sztratigráfiára kényszerül, igen csábító az ilyen

parádés sztratigráfia. így történt azután, hogy miután Észak-Amerika sztratigrá-

f iái beosztásában egyesek a Hipparion megjelenésével jelzik a püoeén- kezdetét,

nálunk is a többség hajlamos volt arra, hogy ezt vegye alsó határul. Ma már
tudjuk, hogy ez a határmegvonás nem felel meg a tényeknek: Szevasztopol

Hipparion-faunája, a Sylt-i lelet, Csákvár, KÜ9Ükcekmece, mint részben puha-

testekkel biztosított, részben pedig faunaösszetételében igen ers miocén-jelleget

mutató faunák azt igazolták, hogy a Hipparion-faunák Európa szívéig jutottak a

szarmata emelet közepe után, szükségképpen tehát nem indulhattak el Észak-Ameri-

kából a Bering-szoroson keresztül a piiocén elején!

Ennek a kérdésnek idközben komoly irodalma támadt, jórészt a szarmata-

felfogás ellen!

Az utóbbiakkal szemben a következ, eddig még sorompóba nem állított ellen-

vetések tehetk:

1. Észak-Amerika Hipparion-jai az „alsó pliocénban
11

k'vétel nélkül sokkal

sibb jellegeket mutatnak (protoconus alakja!), mint a legsibb eurázsiai Hipparion

(a Hemihipparion, mint valószínleg fiatalabb bevándorló, itt figyelmen kívül

"hagyható)

.

2. A Hipparion-nal kb. egyidben jelennek meg Eurázsia területén a többi

amerikai bevándorlók.

« 3. Elbbi ténnyel szemben igen feltn, hogy míg Észak-Amerika ú. n. alsó

pliocénjében egyetlen eurázsiai alak sem bukkan fel, addig a „középs 11

pliocén-

ben egyszerre egész sor bevándorolt alak jelenik meg (Simocyon, Agriotherium.

Indarctos, Eomellivora, Plesiogulo, Ailumena, ? Machairodus, stb.).

4. Ha a Hipparion fellépése nem adott volna okot a pliocénbe osztásra, a miocén-

típusok perszisztálása és az új, pliocén-alakok fellépése alapján legalább is a Valen-

tiné- és Ricardo-formációk. illetve a' Republican, Clarendon, Rattlesnake közé tették

volna a határt, ha nem a Clarendon fölé!
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Mindezekbl kényszerítén . következik, hogy:

1. Az egész Santa-Fé-, Ricardo-, Valentine-csoport az európai mélyebb

szarmatával azonosítható.

2. A Clarendon-sórozat volna a fels szarmatánknak megfelel.

“3. Végül a Hempliillian és Blanco kétségkívül pliooének (természetesen nem

Hemphill-plaisanci alapon, mert ebben az esetben igen si amerikai Plesippus-

alakok volnának jóval fiatalabbak igen ""Tej lett Macrohippus-nembeU, jóval öregebb

leszármazottaiknál!?).

Az elmondottakból következik a mellékelt kortáblázat, melyhez csak annyit

kell még hozzáfznöm, hogy az üledékciklus és szint közti alapvet ellentét eredmé-

nyezte átcsapásban az üledékes ciklus üres mezit természetszerleg szárazföldi

korszakok töltik ki. Ezek élettani, de nem földtörténeti egységek, tehát a 'szint

határa az élettani közeg megváltozásakor, illetve annak az élvilágra kiható követ-

kezményeként az élvilág összetételének megváltozásakor vonandó meg. Viszont

az üledékciklus határa nem itt van, hanem a regressziót okozó földtörténeti er
megsznténél, ahol elméletileg az új transzgresszió közvetlenül a regresszió maxi-

muma után elindul, azaz valamivel a terresztrikus, illetve regressziós szint közepe

után, de mindenesetre még ennek Tnaximumához közel. Ha mindezt meggondoljuk,

sok vitát kerülünk el abban a tekintetben, hogy átmeneti korszakok a közvetlen

magasabb kategóriák végére, vagy elejére essenek, vagy pedig a mindenkori

típusos malakologus-sztratigrafus álláspont szerint, mint kényelmetlenek kiessenek.

Elméletileg természetesen a földtörténeti hatóer átfordulása pillanatára essenek.

Gyakorlatilag viszont a tengeri üledéksorok rendszerezésénél körülbelül mindegy
(hiszen mindegy, hogy ami nincs, hova teszem!), az összképnél azonban, ahol az

esetleg üledéknélküli, terresztrikus korszakot ugyanúgy' értékelem, mint a vastag

szedimentációs korszakot, helyesebb a végére tenni. Ezért zárja az akvitáni emelet

az oligocént, a kerszóni alemelet a miocént.

Mediterrán-, Atlanti- és

Északi tengeri üledékek
Pannóniái és Ponto- Káspi elegyes-

és édesvizi sor

Északamerikai szárazföldi

sorozat

Asti

Levantei Blanco
Plaisanci, Diesti, stb.

Sahéli

(Antwerpeni, Messinai,

Redoni.)

Pannóniái

Kimmeri (Dáciái,

Rhodani)

Hemphill,
Thousand Creek, stb.

Pontusi’

Meotiszi

•

Vindobonai (s. 1.)

(Boldéri, etc.)

Szarmáciai

Kerszóni Clarendon, Rattlesnake.

Republican, Upper Snake
1

Creek, stb.

Besszarabiai

Ricardo, Valentiné, stb.

Volhiniai

Tortonai Barstow, stb.

26 Földtani 'Közlöny 10— 12. sz.
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M. K p e ií o h :

<í>ayHa Hipparion b oKpyjKHOCTH HaKBap

ÁBTop cooömaeT o pacKomcax npoH3Be^,eHHi,ix b btom ro^,y b nemepax
naKBapcKoro paiíoHa. B pe3yvrbTaTe paóoT y^,a.ioci> oHapyacHTt oraTyio i})ayHy

XunnapiTOHOB Bcero 56 BH^aMH. Cpe,a;n bthx HMeioTca cae^yiomue HOBtie

bh^bi: Rhinolophus csákvárensis n. sp., Csákváromys sciurinus sp. g. Para-

podemus albae n. sp., Miohystrix parvae n. g. n. sp., Paralutra transda-

nubica n. sp.,Tapyniscus pannonicus n. g. u. sp., Cervavitulus mimus n. g. u. sp..

Abtop onpe.ae.TU.i Bo3pacT (JiayHBi b Kep30HoK0M ropu30H're • eapMaTCKoro

apyca.

THE HIPPARION-FAUNA FROM CSÁKVÁR
BY M.KRETZOI

During the excavations in 1926 and 1928 led by O. Kadic in the Ester-

házy-Cave (Báracháza) near Gsákvár, County Fejér a keyfauna in the problen

of the Miocene-PÜocene boundary came by, nt only of local, bút alsó of inter-

continental importance. Since then the excavations paused in Csákvár, therefore

the monographical study of the fauna was postponed year by year. In this year

the excavation belonging to the Five Year Plán of the Hungárián Scientific

Academy — we could go on with our researches in Csákvár.

By the order of the Hungárián Geological Institute I continued the work

with my two collaborators Miss S. Varrók and Zr. J. Klein, preparator, froin

17th May to 25th July. ,

The collecting work had two main trends. The whole foreground was deepened

with about 2 rneters, by which we got an important matériái of Upper .Sarmatian

to Holocene age and we could clear the cleftsystem of the foreground. We made

fiee a Hipparion fauna-layer, hitherto unapproachable by blasting and removing

the stuíí which had formerly fiiled up the camine and the hind section of the cave.

We have found a fine mate’rial during the work of this year in the Holocene

humus of the foreground. A loose, yellow Old-Holocene sediment — converging

and disappearing forward — was found this year as a thick laver in the camine,

in the hind section of the cave, bút tliere were hardly .any íossil remains here.

Upper Pleistocene finds came from the mixed layers of the foreground, this laver

being exhausted in its primary site in the cave. After having removed the clay

from the camine we found the original thick laver with Hipparion-fauna at the

hind part of the cave, bút in the narrow cleft only in lesser quantity. In th:s

section the stratum was full of remains appearing in nests, bút uníortunately they

were bruised by the heavy rocks fallen on them. This explains ihat only teeth

show acceptable preserv;ation, while bones of extremities, etc., already broke to

splints in the layer. Numerous important finds came out of the foreground from

secondary foundplace.

After having finished the excavations fór a time, I think necessary to publish

the completed üst of the fauna from each strata and in the case of the Hipparion-

fauna, the most essential commentaries as well.

1. Upper Holocene blackish humic clay.

The latest sediment of the cave, the black humic clay mixed up with limestone-

rubble reaches 3—4 m thickness in the foreground; decreasing to a generál J m
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in the cave, grows fiiin towards the camine, and entirely diisappears there. Accord
ing to fhe first üst, the members of the fauna belonged to 17 species. This number
rose to 26 by the matcrial of the excavation in 1928 and after the collecting work
oí this summer I can enumerate here 66 species — without the bird-fauna — ,

more than doub'.e of the first list.

1 . Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W e s te 1 r u n d |

3. Orcula dolium (Bruguiere)
4. Chondrula tridens (Mülier)
5. Ena obscura (Mülier)
6 Zebrina deirita (Mülier)
7. Caecilioides acicula (Mülier)
8. Rétinéila nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus (Wagner)
10. Helicella obvia (Hartmann)
1 1. Cepaea vindobonensis (P í e i f f e r)

12. Helix pomatia Linné
13. Pistin indet.

14. Pelóbales fiiscns (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
•16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea (Linné)
18. Rana esculenla ssp. indet.

19. Rana sp. indet,

20. Lacería viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné.
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopax rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaeus monedula (Linné)
30. Corvus corax Linné
31- Talpa europaea Linné
32. Erinaceus routnanicus

B a r r e 1
1—H a m i 1 1 o n

33. Sorex araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (Hermann)
36. Rhinolopus hipnosideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (M o n t i c e 1 1 i i

38. Epiesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Cileltus ciiellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microtus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola schermati (Shaw)
47. Spalax cf. hungaricus N e h r i n g
18. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. inaex.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bee hs tein)
52. Ursus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Mustela nivalis ssp. inder

55. Putorius putorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Felis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus sr.rofa ssp. indet.

rnnrpQius (L i n n é)

63. Cervus elaphus Linné
iiiri us L i n n é

(

65. Ovis aries Linné
66. Bs taurus Linné

Most abundant mernber of the fauna is the hare, local curiosity the lynx,

brown bear and the Molluscan genus Caecilioides known till now only as a

living íorm.

As to the remains of humán industry I mention first of al! a beautifu Ily

elaborated chipped arrow-head. By the way, the maerial of the layer exíends írom
the Later Neolithic- to our times.

2. The Old-Holocene finds of the yellow clay (from the camine).

The hind section of the cave — above the mari ccntaining HipparionA auna —
was füled up with light-yellow, loose limestone-rubble layer of elay fi I ling alsó

26*
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the vertical camine opening above this section. In the attenuated front part oí

the bed relatively more fossils were found in 1928 than in the tíiiek hinde>-

parts, the latter giving only a few remains. Therefore the list containing 28 forrna

was augmented only to 30. conststing of

1 . Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (P í e i í í e r)

3. Bufo bufo (Linné)
4. Bufo viridis Laurenti
5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatide, gén. et. sp. indet.

9. Gallus ? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

11. Coiaeus monedula (Lin.né)
12. Chelidon sp. indet.

13 Crocidura sp. inch"

14. Chiroptera, gén. et sp. indet I.

15. Chiroptera gén. et sp. indet. II.

the following species:

16. Glis glis (Linné)
17. Eliomys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

1 9. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepu's europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos Linné
25. Mustela nivalis L i n n é

26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
78. Felis siluestris Schreber
29. Sas scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

The- fauna, is remarkable fór tvvo reasons. First, as I formerly mentioned, the

predominance of the dormouse remains shows climatic conditions greatly difíering

írom those of our days, indicating the age of the bed as basal Holocene. The

appearence of domestic animal-remains in our fauna militate against the location

of th :

s stratum in the Mesolithic (hazelnut) period.

3. Laté Pleistocene brown rabbié claij

The Laté Pleistocene brown rubble was already exhausted during the first

two collectings, therefore the remains of this year, coming from this bed were

found only in secondary places, in the foregrounö of the cave. The 29 species

found here are the following:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Bufo viridis Laurenti
3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus (Linné)
8. Lagopus mutus M o n t i n

9. Lagopus lagopus (Linné)
10. Coiaeus monedula (Linné)
1 1 . Talpa europaea Linné
1 2. Erinaceus europaeus Linné
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
19. Spelaeus spelaeus

(Rosenmüller)'
20. Martes martes (Linné)
21. Meles meles (Linné)
22. Crocuta spelaea G o 1 d f u s s

23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi Antonius
25. Coelodonta lenensis antiquitatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rangifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.



The composition of the fauna corresponds ío the type of Wfirm I— II, Wiiim
II respeetively, though nt cave-hear, bút cave-hyena is the most írequent carni-

vore of it. This opinion is supported by somié implements of Aurignac-type (a

p.erforated elaphine canine) and fragments of two bracelets of ivorv.

4.

The Hipparion-fauna.

The cave is íilled over the bottom with a .gréyish, locally yellowish marly
clay full of boné- and tooth-remains representing various members of a rich

llipparion-launa. As a result of our excavations, the number of species increased
írom 31 of the first report to 56 in this year.

In the followings I give a short summary of the Hippcirion-fauna referring
to the earlier materiális only where it is necessarv. On’y new taxonomical caíegorks
are deseribed brieflv, in the íorm of diagnoses.

Pisces.

1. Piscis inde:. (cf. Clciricis sp.) — The proximal spinal end of the pectoral

fin with serrated hind rim, íine longitudinal striae, rather remind of the Silurid

froin Roussilion, deseribed by D épé rét as belonging to the abeve-mentioned
form.

2. Piscis i*det. (cf. Leuciscus sp.) — The tooth of a smaller Cvprinid seems
to belong to a form near Leuciscus.

Amphibia.

3. Bufo cf. bujo (Linné). — A Bufonid is represented only by an urostyle

found in 1929.

4. Rcina cf. íemporaria Linné. — A íragmentary tibia reíers to this species.

5. Antira, gén. et sp. indet. — The antebraehium of a little frog, nt iden-

tiíiable with the íormer ones.

Reptilia.

6. Cletnmys hungarica S zalai 1934. — S zalai deseribed the species on
the hasis of a single ilium, found during the excavations of 1926.

7. Testudo csákvárensis Szálai 1934. Somé shield-fragmen's and extre-

mities came out this year, too.

8. Lacerlilia, gén. et. sp. indet. — One single, nt closelv determincd cerebral

vertebra.

9. Ophidia indet. — One vertebra of snake.

Avés.

*

10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — We have on!y the matéria!

of 1926 (metacarpale, phalanx).

11. Avis indet. I. Phalanx of a galliform bird.

12. Avis indet. II. Phalanx III. of a bird well over the d
:mensions of a Gypid.
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MAMMALIA

Chiroptera Blumenbach.
Rhinolophidae Bell.

Rhinolophns Lacépede' 1799.

13. Rhinolophns csákvúrensis n. sp. (Holotype: F. I. V. 6002, leit mandible

with P4—

M

;j
and alveoli oi Ii—

P

3 .) This form, though corresponds in dimensions

to Rhinolophns ferrumequinum

,

difíers írom it by its more developed, írom botb

R. lemcinensis and delphinensis by its weeker Ms , and írom all tbree by the lower

and more elongated mandible. The very iittle alveole of P3 and the lamina 011

the hind margin of the processus angularis proves the identity with Rhinolophns

opposed to Psendorhinolophus. — Dimensions: length of the mandible: 15 mm
toothrow: 9,2 mm, Mi—

M

3 : 5,8 mm. A left upper canine and the distal end of a

left humerus probably belong to the same species.

fílires L i n n é.

(?) Sciuridae Gray.
Csákvóromys nov. gén.

14. Csákvóromys scinrinus n. sp. (Holotype: F. 1. Y. 6003. Corpus of the righl

mandible without ramus, with fairly worn molars.) A Sciuriform rodent of the

size of a X'itellns, with elongated mandible, wide masseteral impression, with

right lower bordér. Enamel snrface of the I with longitudinal ribs, molars strongly

brachyodonr. Dimensions: length of mandible 28—28,5 mm, hight under P4 5,8 mm,
lenght of P4—

M

3 8 mm. transversal diameter of 1 : 1,4 mm, sagitlal diameter of

the same 2,4 mm.

Casioridae G r a y.

Pnlneomijs K a u p 1832.

15. Pcdaeomys castoroides Kaup 1832. — The new matériái includes a few

teeth, completing the founds of the former excavations consisting of good raan-

dibles and extremities. The generic and specific name replaces Chalicomys jügmi

K a u p used fór a centnrv, bút falling in synonymy of The former antedating this

with a year.

Chlcromijs Schlosser 1 885 ex Meyer 1 843.

16. Chloromys (?) minutus (Meyer 1838). — A single upper I represenfs

Ibis Iittle Castorid of which a finé mandible was found du ring the excavations in

1926. The form broadly corresponds to the type of H. v. Meyer írom Weisseneau.

More uncertain is the generic position of The species: no doubl about it that t

has ncthing to do with the true Castorine genera Steneofiber-Palaecmys-(Sino-

castor)-Castor; the same was .stated by St irton, bút it lies in the Irogon-

theriine-line of the family as a braehyodont, small-sized group of it. It can either

be signed to Chloromys, biased on^ Chalicomys cseri by H. v. Meyer, re-defined

by M. Schlosser, or consi dered' an independent evolutionary line, as being nt
identifiable with the American Monoscinlax, differing in several important features

írom it.
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Giires indel.
17.

Sciuroidea (?) indet. — Fragment o? an ilium representing a type over

the size of a hamster, nt identiíiable with any other form of the rodents, so

it must be considered a further member of the fauna.

Muridae G r a y.

Neocricetodon K r e t z o i 1 930.

18.

Neocricetodon schaubi Iyretzoi 1930. — (Holotype: F. I. V. 6004, left

inandible with the I and Mi.) — This is a group representing forms differing froirr

C. Untét based on C. sansciniensis and the related genera Plesiopidus V o u n g
(— Plesiocricetodon Schaub) and Palaecricetus Agyropulo bv non-

stephanodont and non-lophodont primitive bunodont molars with strongly developed

mesostylid-crest extending to the margin, representing the same rangé in time.

A more elongated Mi and a stronger frontal cingulum distinguishes the type-

species, whieh probably includes one of Stromers Flinz-material — froni

„ Cricetodon“ gaillardi and breve belonging to the saine genus. Here I have to

mention that Schaub in 1934 erected a new genus fór Young’s Cricetulus

grangeri using the term Neocricetodon. In order to replace this preoccupied name
1 erected the genus Epicricetodon. Subsequently this hardly identiíiable group of

uncertain relation must be listed as Epicricetodon grangeri (Young) — savé it

belongs to the group established by me.

Parapodemus Schaub 1938.

19.

Parapodemus albae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6005, front hali of the

left mandible with I. and Mi; Paratipoid: F. I. V. 6015, left mandible without

ramus only with I.) — Smaller than P. gaudryi (Measures of M
x 1,8X1,0 mm)

with strong frontal conelet and well developed lateral secondary eusps, main
cusps nt arranged yet in transversal cresls.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20.

Miohystrix parvae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6006, right mandibular

corpus without M3 and tip of I; Paratipoid: F. I. V. 6007. fragment of I sup.) —
A Hystricine more slender and under the dimensions of Lamprodon, the Hystricid

of the European Hipparian-faunae, with brachyodont molars like in Siuacanthion.

Frontal diameter of I is narrow like in Atherura, this latter resembling our object.

considering the primitive form of the mandible, bút with simpler arrangement oí

íolds in molars, approaehing Sivacanthion, in this respect. The single described

species referab'.e to this genus (beside the type) is „Hystrix" suevica of S c h l s-
sé r, differing írom the Csákvár type by its aberrant dimensions- and simpler fold-

pattern. Length of the toothrow P
4—

M

3 is about 30 mm.
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Ferae Linné.
Agriotheriidcie K r e t z o i.

Agriotherium Wagner *
1 837.

21. Agriotherium sp. ind. — The matéria! belonging lo this form, being
represented in our first eollection only by the lingual fraction of Mi, increaseci

this year with the trigonid of Mi, with M2 and P l
. This fortn with his Mi of

38 min and M2 of 28 X 30 mm lies nt- only behind the Indarctos-forms with a
sectorial of 44—46 mm, bút alsó behind Indarctos ponticus (Kormos) and
refers in this respect to the Agriatherium-Lydekkcrion-group. It alsó reminds of

this fönn in its M1 with week hypoconus and therefore rounded lingual hiúd

margin.

Canidae G r a y.

Simocyon W agner 1858.

22. Simocyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotype: Ob/3791, right

mandible broken behind the M), with P3-M,; Paratipoid: Ob/3792, fragment of the

leit mandible with P 4 ).
— This form holds the midd'.e between S . diaphorus

(K a u p) and S. primigenius (Roth et Wagner) considering the reduction of

the dental fonnula. A little P3 is sti!l present, bút biradicular, contrasting in this

respect the totál loss of P
3 in S. primigenius or the unreduced P

2 .3 in S. diaphorus.

Tooth-dimensions: P 3 7,4><3,9 mm, P4 12,6X8,0 mm, 23,1X10,2 mim.

Amphicyonidae Trouessart.

23. Ampliicyonidarum g. et sp. ind. — Somé bcne-fragmenls of a Canioid-forru

exeeeding Simocyon, bút nt reaching Agriotherium in size. must be mentionod
here.

Mustelidae S w a i n s o n.

24. Martinarum (?) g. et sp. ind. — An upper canine with the size of a recent

otter, bút of more óval cross-section and somé other fragmentary limb-bones

remind of a larger Martiné.

Parenhydriodon Kretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. -— (Holotype: F. I. V. right

M,: Paratipoids: F. I. V. M1 dext.; Ob/3836; right upper canine; Gb/3835; right

lower canine. — Further matéria!: canines, I
3 and M2 .)

—
< To this genus belong

Lutrine forms with voluminous canines as in Enhydriodon; Sivaonyx-Wke Mi,
cxcept the broad. fiat inner cingulum — Lutra and Ao/ii/x-resembling ML

Paralutra Román et Viret 1 934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotype: 6009, P 4
;

Paratipoid: M 1
.)

This new form corresponds in size to our recent otter, bút in morphological

character it is nearest to P. sieinjieimensis (Fraas). On the other bánd the

deuteroconus of P 4 is more expanded in the Csákvár form. On Ml the inner cin-

gulum is more developed. the outer cusps mor^ labially situated.



Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Of this form, (named
by me in 1930) a detailed 1 descriplion was edited in 1942. The new matéria!,

collecred iri this year does nt snpport any news to our knowledge of this group,

named on ground of materials from Eastern Asia. The form is known since 1913

(rom Hungary (Polgárdi), described and figured bv Kormos as Hyaena
eximia jav.

Htjaenidae G r a y.

Protictitheriam Kretzoi 1930.

28. Prolictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — The new matériái (M 2 ,

M2) 3 P, 3 C) allowed s to coinplete the diagnose of this little Ictitheriine

;

the

premolars — except P< — arc without paraconid, éusps on the Mi rolaíively very

high, deuterocon very strong in P 4
, while upper molars represent an advanced

evolutionary slagé. This proves the independent, partlv divergent phylogenetie

line of this group.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. Most abundant member of the

fauna beside Hipparion, Tragoeerine and Cervavilus. The finds im this year do

nt add to our knowledge of this Hyaenid, entirely isolated in the system. The last

25 years did nt bring any new details to us concerning the origin andi connec-

tions of this form. Apart from the Mt of Léberon mentionén hy me in 1927,.

Hyaena salonicae of Andrews is the on!y form remarkable in the Allohyaena-

group.

Feliformia Kretzoi.
Machairodontidae Woodward.

Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — The very .scarce matériái referable to this form

is only sufficient fór the recognition of a great Machairodont. without precise

specific determination. It is nt cleared yei, whether the Eppelsheim Machairodus
aphanista (Kaup), or the Pikermi M. leoninus (Roth et Wagner) lived in

our Hipparion-fauna.

Meganlereontidae Kretzoi.
Paramachaercdus P i 1 g r i m 1913,

31. Pararnachaerodus matthewi (Kretzoi 1930) .
— Holotype: Oh/37 1 7. lovver

M|.) — This is a Paramachaerodont allied to the other forms, as schlosseri ,

h.ungaricus, etc., bút carrying a well-developed metaconid on M,; dimensions
correspond to forms mentioned above. (Lenght of M[ is 22 mm.)

Purapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi 1929. — Front portion of a P 4 well

corresponding to ,, Metailurus" tninor Zdansky, referable to our genus.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et. sp. ind. — A right iower canine corresponding in dimen-

sions to our wild cat, bút diííering írom it in proportions, being more massive.

This feature reminds in somé way of Styriofelis, bút this is nt a reason it itselí

íor identification. The well developed groove on the outer side of the canine proves

the true felid natúré of Ihe form.

Leontoceryx K r e t z o i 1938.

34. Leontoceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Aíter the Tortonian (in

Grive St-Alban) appearance of the Miopanthera törteti (Gaillard) it is nt
surprising that we got a true Pantherine here; unfortunately only a single Iower

canine was found írom this interesting cat. Its dimensions, the relatively stout

íorm and mainly its accentuated outer groove show tliat it is approximately

idertifiable with the form I based on Machairodus schíosseri of Alexejew írom

Novo Jelizavetovka in 1938.

Proboscidea I 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae Cabrera.
Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longiroslre (Kaup). — The characteristic Proboscidean

of our Hipparion-fauna is represented by a young molar tooth in the matéria! of

this year. This aiso shows the transitional character tending to Anancus in

contrary of the remains írom Baltavár, which is the finding piacé of the type.

This alsó indicates the parallel evolution instead of reál transitional tvpes.

Mammutidae Cabrera.
Zygolopliodon V a c e k 1877.

36. Zygolopliodon sp. ind. — Apart front the tooth-fragments published in

1927 as belonging to Dinotherium and amended in 1930 to Zygotophodon — no

further matéria! came out.

Perissodactyla O w e n.

Equidcie G r a y.

Hipparion Chr istol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — The most abundant member of the

fauna, many times exceeding all the other forms. As to the dentition it resembles

Hipparion gracile, without characters recalling Hipparion mediterraneum. The

ecmplication of the enamel fo'.ds in the molars does nt reach the degree of the

Eppelsheim type, bút well agrees with those írom Baltavár, Polgárdi and other

Hungarican "localities. It is important to emphasize that our Hipparion-form

represents a well-established higher phylogenetic stage than the Hipparions of

North-America, as in the case of all Eurasiatic íorms contrasting to the North-

Americans. According to L. Bogsch, in limb-proportions our matéria! approaches

the Hipparion mediterraneum groüp.

38. Hipparion sp. ind. — A part of the Hipparion-matériái is in many
respects aberrant írom the Hipparion gracile type, bút too poor íor determination.



Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium L a r t e t 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — The Chalicotherium sp. of

our íirst report on ground of its P4 neither belongs to Chalicotherium goldfussi

characterized by a little P 4 , nor to the hypsodont Schizotheriine „ Chalicotherium

“

baltavárense = ? Colodus (Ancylotherium) penteiicus, bút it can be identified

with a brachyodont Miocéné member of Macrotherium with an unreduced P 4 .

Tapiridae B u r n e 1 1.

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n.g.n.sp. — (Holotype: F.I.Y. 6011, P 2-P 4
and

M
a

dext., P
3
sin., all írom the same animal.) — Our Miocéné and Pliocene Tapirids

are accompanied írom time to time by an unnamed Tapirid-branch, little, in molar

structure brachyodont, narrow and lowly-specialized. The fönn difíers very mucii

írom the great Tapirus priscus of our Hipparion-faunae. Dimensions: P
2 16,8X19,8

mtn, P3 15,8X12,1 mm, P 4 15,9X12.8 mm, M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Stephanorhinus Kretzoi 1942.

41. Stephanorhinus (?) sp. indet. — Rhinoceroses of the Tertiary Epoch

belong to the groups which cause the most difíiculties in determinapon, especially.

ií the matériái of our disposal consists of limbbone-íragments, milk molars and

poor íragments of definitive molars. In determining this form as Stephanorhinus

1 considered its great dimensions and the reduced I — contrasting the great

íusks of the Didermocerus schleiermacheri — in our Hipparion-fauna.

Brachíjpotherium Roger.

42. Brachíjpotherium (?) sp. ind. — A médián metatarsal, somé astragali and

various other remains indicate the presence of a lesser, brachyopodal rhinoceros in

the fauna. Though the dimensions and the grade of abbreviation in the metapodial

differ in somé ways írom the contemporaneous fenn of Brachypothenjum, the

existence of Chilotherium is nt very probable. Otherwise the geographical evidences

alsó suggest Brachíjpotherium in eontrary to Chilotherium.

Artiodactyla O w e n.

Suidae Gray.
Microstonyx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstonyx cf. antijuus (Kaup 1833). — The characteristic Su :

d of

Hipparion-faunae with little canine is írequent alsó in Csákvár. Still it is rather

difficult to decide, to which of the „Sus“ antiquus-major-erymanthius group do

Ihese remains belong, because their connections are nct cleared vet; possibly all

the 3 r)ames represent the same species.

Dorcátheriidue M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — A tuminant-canine is nt identifiable with

that of the ensiíorm canine of the genera Cervavitus, Procupreolus and Euprox.

Therefore it can be referred to Dorcatherium together with somé premolars.



Cervidae G r a y.

Euprox S t e th I i n 1928.

45. Euprox furcatus (Hensel 1859). — This species — a typical Tortonian

íorin — was determined on tlie basis of a characteristic antler-íragment. An upper

C will alsó belong here.

Cervavilus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — After the Hipparion this

deer is the most numerous member of the fauna. Bifurcated antlers, witli high

stock, relatively vveek tine branching off high over Ilié burr, show the difference

between this form and the genera Cervocerus and Procapreolus, nt mentioning

the complicated form of molar patterns in contrary to Procapreolus. The comparison

with the type matériái of Taraklia is nt suíficient to decide, whether the Csákvár
íorms belong to the South-Russian species, or they represent a taxonomic unit.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mimus n. sp. — ( Holotype: F.I.Y. 6012, antler-íragment with

a part of the frontal. — Paratipcids: F.I.Y. 6013— 14, with two further antler-írag-

ments.) — The little Cervid, reminding of Cervavitus, Procapreolus, Paracervulus,

even of Amphiprox, bút nt reaching half of their dimensions is properly an exact

diminished equal of the first, except the inelination of the antler on the frontal

boné, diífering írom that of the Cervavitus. (It must nt be forgot that only the

base of the beam is known in this form and nt even the piacé and hight of the

bifurcation.) — Dimensions: hight of the stock cca 32 mm, diameter 14X1 1,2 mm.

Giraffidcie Gray.
Csákvárotherium K r e t z o i 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. — A good limb-bone-mate.-

rial írom a Giraffid of mediocre size represents probably a tiue Okapiine of primi-

tive construction, determined formerly as a Giraffine, i. e. Bohlinia. A detailed

description of the form will follow.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

' 49. Palaeotragus sp. ind. — A lower P and the tip of a horn-core indieates tlu*

nresence of a little Giraffid — probably this genus — in the fauna.

Lagomerycidae Pilgrim 1941.

Lagomerijx R o g e r 1 904.

50. Lagomeryx sp. ind. — In spite of its írequency, this little Lagomeryx, a

characteristic member of the fauna, is nt determinable specifically beeause of the

confusion in the taxonomy of the genus.

fíovidue Gray.
Tragoreas S c h 1 o s s er 1904.

51. Tragoreas cf. oryxoides Schlosser 1904. — This antilopé, originally

known írom Samos, is represented- in the fauna by a horn-core and somé other

íragments, all collected in 1926.



Mioíragocerus S t r o in e r 1928.

52. Mioíragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930.) — Short, stout liorn-

cores reíer this forni — deseribed originally as Tragocerus csákvárensis — in the

Miocéné Miotragocerus-Austroportax-group, without being able to determine tlie

exact systematical position of he Csákvár species.

Pikermicerus Kretzoi 1942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — The short, fiat and

broad horn-core brings this form in nei.ghbourhood of .Pikermiceros gaudryi, to

w íveli I connect it provisiona'.lv.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — This is a form with inílated írontal

region, week horns, related to G. vaíenciennesi. In somé ways it reminds of female

antelopes, bút the solution of this problem is nt to be expected without much more

matériái — and mainiy toothed crania wilh horn-cores.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — This little antelope — abundant

in the typical IIipparion -faunae — gave a horn-core-fragment and a M3 ; this is very

conspicuous after the frequent occurrance of deers.

56. Gazella sp. ind. — It difiére from the former one in the diameter of the

horn-core.

Ecological and Coenotical Data.

The cliffs of the foreground were split by the c’.eít-system, which has brought

about the cave, too; the clefts are fiiled with the original Hipparion fauna-containing

marly clay. This proves that the cave and its neighbourhood had the same

appearance in the days of the earliest sedimentation as in the recent times. A 11

increase of the cave was produced in the Quaternary by the splitting action of the

frost in the higher parts, nt fiiled with sediment. This means that while all the

other cave sediments — even the so-called preglacial sediments — show frost-

effects (angular limestone-rubble) the layer of Hipparion fauna settled during a

írostless period. This íact is one of the very few doubtless (direct: nt biological)

data fór a warm Tertiary climate.

In the reconstruction of the indirect — biological — milieu, in want of plánt

and Molluscan remains, we must rely on vertebrate ones.

Gn this line íishes prove a water biotope — tough preservation of the remains

prevents us in determining the exact systematical position of the forms and .so in

deciding whether there are fluviatile cr lacustrine, fresh water or marine forms —
,

frogs indicate a humid biotope, one of the turtles warm climate and lacustrine

milieu, the other warm, arid environment. The swan-remains demand extended

water masses.

The same is the case with the beavers, while hamster and porcupine demand
grasslands. There is no indication fór Agriotheriids and Canids; both Lutrines

must be regarded as shore animals. Ictitheriines are forms of bushv landscape.



while hyenas most probably that of open grasslands. Felids are uncerta'n in fc'iis

respect, though they indicate a varied bushy milieu.

The Proboscideans are forms of swampy forests; tapirs indicate the same
conditions, while rhinoceroses can be — mainly the greater forms, — inhabitants

of the grasslands. The dominant form of the fauna: Hipparion demands open grassy

.-.teppe. The accidenta! Mcicrotherium must be accepted as a woodland forrri, and

the same can be concluded írom the little-tusked Microstonyx. Both forest and

bush-vegetation can be supposed on ground of the two Cervids — most abundant

member of the fauna except Hipparion. This is proved by the Okapiine Giraffid,

írequent in the fauna and by the rarity of Gazelline remains among antelopes. The

brief reconstruction of the physical and biological environment gives the foliow
:ng

conclusion: in the neighbourhood of Csákvár, during the Hipparion-fauna — this

means frostless climate — swamp and marshy forests on the shores of the laké

filling the depression around the emerged carst of the Vértes, and on the carsíie

liills, grasslands alternated with bushlands and dry forests.

The Age of the Fauna

Like in all cave-íaunas, the direct connection here is alsó lacking between the

íossiliferous stratum and the profile of the sediments outside of the cave. Therefore

an indirect method must be applied in determining the relatíve age of the sediment

including the Hipparion-fauna. This indirect way starts from the comparison with

.the Hipparion-faunae of known age, continues with the correlation between these.

and the local *Molluscan stratigraphy of the brackish-lacustrine sediments, in order

lo arrive lo the correlation with the stratigraphy of ihe maríné pericontinentai

sediments.

Examining he systematical-evolutionary connections of each forms, we find

that fishes, Atnphibia, reptiles and birds are too feebly represented to give any final

conclusion.

Mammals in contrary produced sufficient matériái. — The nevv Rhinoíophus-

spec
:

es is nearer to the Oligocene—Early-Miocene forms than to the recent ones.

Csákváromys is a primitive member of the fauna; we do nt know similar types

írom Hipparion-Íaunae. Our beavers are Miocéné forms reaching to the Hipparion-

íauna. Neocricetodon is closely related to somé Laté Miocéné Cricetodontines, bút

has no connections to the hamsters of the other faunae. Parapodemus belongs to

a genus ranging to Lower Quaíernarv. The Miohystrix-sp&aes of Csákvár :

s identica!

with or related to Laté Miocéné forms, opposed to Lamprodon, common in the

HipparionÁaunae. Agrioiherium is alsó a prinvtive tyne, in contrary to the

expected Indardos. Our Sitnocyon stays between the Eppelsheim and Pikermi

forms, considering reduction of denEtion: though otherwise it represents a separate

branch. The doubtful Amphicyon is a M : ocene reüc.

Parolidra alsó shows Miocéné connections, while Eomellivora is a member oí

the palaearctic Iiippárion-faunas der ;ved from Miocéné Euronean ancestors. The

Ictitheriine of the fauna is clearlv more nr'nvtive than that of the other Hipparion-

íaunas; and the hvena represents iso'ated pr :mit :ve groun Paramachaerodus

illustrates an ancient type compared to other forms; Parapseudailurus is related to

Tortonian forms.

The great Machairodus is a new form in the Hipparion-fauna. Eke Gotnphothe-

riutn. replacing Trilophodon, bút íirst of all Hipparion itselí. Macrotherium is

already a typical Miocéné form, unlfke ChaVcotherium and espec'allv Ancylolherium

(Colodus) of the other Hipparion-faunae. The little Tapiriscus is alsó a Miocéné-
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relic. Microstonyx is a typical form in the Hipparion-fauna, bút the doubtfn

l

Dorcatherium alsó appears there.

Cervids play a very important relé in the fauna. Euprux furcatus — unknown
írom the H.-faunae-, appears here in the typical Tortonian form. Cervavitus, a very

important member of our fauna, belonging to an archaic type, accidentally

accompanied the dominant — more developed — Cervids in the South-Russian

Meotián. The litt’.e Cervavitulus, being at least as primitive as the Cervaviius,

nndoubtedly belongs to the archaic forms, though its connections are nt cleared

vet. The two Giraffids are problematic, bút they refer to the earlier Hipparion-

íaunae. The Hellcidolherium, appearing in later íaunas is entirely lacking here.

Lagomeryx, characteristic of the Miocéné (at least in Europe) is alsó peculiar

in this fauna., Finally we can .state that our antelopes — except the rare Tragoreas

and Gazella — are in close connection with the primitive Sarmatian forms.

Evén this brief summary well proves that greater part of the fauna consists of

Miocéné forms, only iesser part belongs to the Hipparion-fauna. In this respect the

fauna is more definitely of true Miocéné type, than that of Sevastopol, which

consists only of a few species, bút lies in situ in an Upper Middle-Sarmatian (i. e.

Upper Bessarabian) stratum, or even the typical Hipparion-fauna of Kücükcekmece

írom a deposit, determined by Moliuscs as Upper Sarmatian with Macira bulgarica.

The Csákvár fauna is much more Miocéné in its features than the Gaiselberg fauna,

nt mentioning that from Brunn-Vösendorf. It its whole it shows a transition to

the faunae of the Bavarian Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, or Felstárkány, where

the true elements of Hipparion-fauna are lacking. These Sarmatian faunae indicate

the beginning of a terrestrial peried after the sedimentation of the typical

On7/u«m-limestone of the Lower Sarmatian (i. e. Volhynian) layers with their

Continental, sandy sediments. In the course of its regression in the Upper Sarmatian
* (Chersonian), a bridge emerged in the Behring-strait. On this way the North-

American Hipparion-faunae m.grated int Eurasia and became dominant there. By
the time of the Lower Pannonian (Meotian) transgression, showing the end of

the regression, there were many Miocéné rclics as a result of the humid climale,

while the steppe-forms of the Hipparion-fauna decreased in nuntber, compared to

the forms of bushy woodlands (rhinoceroses, deers). This led to the so-called

Chilotherium-iauna of China or to the South-Russian Ceruocerus-Damacerus-faunae.

Correlations and Chronology.

The unity of the Paratethys — lying between thé Rhone-Basin and East-Asia

—ceased by the end of the Tortonian, and the separate basins began their

independent lives. In the ccurse of this the basins gradually, bút in a different

scale — according to their quantity of water masses, their climate, the dimension

of their watercollecting territory and the neighbouring group of hills — became first

brackish, then fresh-water lakes. Later they were gradually fiiled up and became

continents through all the different stages of development, from that of the Black

Sea to that of the Hungárián Basin. Bút the independent evolution of each basins,

liaving taken piacé in different rhythm, prevented the geologist in parallelizing

the sediments of the separate basins on the basis of their fossil-especially

Molluscan-remains; nt mentioning the comparison between the numerous local

stratigraphies and the maríné sediments, which can be applied only in a very

constricted area. They are still in connection with the stratigraphical system based

on the alternation of Molluscan-íaunas and giving the stratigraphical structure

of the global chronology. The stratigraphical system (based on marine Moliuscs)
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getting in crisis in every geocratic age — can only be connected by the uniform
scope vvith terrestrial evolutionarv and sedlmentary eycles.

I have ment.oned the division of the Sarmatian in three substages — based

on Vertebrate-remains —
,
which is in complete aecordance with the South-Russian

malacological local stratigraphy. Difficulties were eaused in the field by the fa.:t

that in the Hungárián Basin and especiallv W. írom it (where still appears the

brackish Lower Sarmatian), the erosion is only local Ív preeeded by a sand\

litoral series.

The conglomerates and gravels appearing on the hasis of the Meotian
transgression are to be classified to the gap representing the Chersonian.

The sediments of the Post-Sarmatian in the Bessarabian Gulf and the Basin

of Vienna gave numerically the most Hipparion-íaunas, so tliey are in connection

bolh with the typical local Meotian and the lower Congeria- series. No Vertebrate

íaunae are known írom this series írom Hungary. Though the comparison of

sedimentary cycles is very uncertain between territories outside the Alpine orogene,

on the hasis of its faunistic assemblages, Dinotherium-sands of Eppelsheim can be

placed to the limit of Chersonian-Meotian and the Chinese Hipparion-íaunae (so

calied Chilotherium-íaunae) partly in Meotian, partly in Pontian.

It seems that the Pontian substage, which is well separable írom the Meotian

in our country and E írom it, (on the ground of the malacological data), cann >t

be sharply separated by its Vertebrate-faunae. As explicated elsewhere in details,

both faunae show the assemblage with Cervavitus referring to a woody

énvironment like that of the S. Russian Meotian. Hatvan, Pestszentlrinc, and

Rózsaszentmárton gave Hipparion-íaunae of the upper Congeria-series in Hungary.

Here Unió wetzleri-sands, gravels in the Wenna Basin and Bessarabia

indicate the end of the Pannonian cycle, with so calied typical Hipparion-íaunae

of grass-lands. The classical localities Baltavár and Polgárdi or the Belvedere-

gravels of Vienna and the sands of Balta are often cited in liierature.

After the Kimmerian-Dacian regression closing the Pannonian cycle, by which

the Pontian was finished, a well marked transgression began everywhere

(P ! aisancian, Diestian, etc.).

While the series parallelisable with the Sarmatian íuse with the Tortorian

resp. Yindobonian (Boldérian) in the West, the following cycle undoubtedly means
everywhere the sedimentary cycle between this Upper Miocéné and that one

beginning with the Plaisancian (i. e. the Levantian). Therefore the so calied

Sahélian of the Mediterranean region or the Anversian in the North will be

identical in tinié with our Pannonian cycle of brackish-lacustrine natúré.

Finally there is the problem of the correlation with North America!

It is a custom in North America to piacé the Mio-Pliocene boundary to the

lower limit of the Hipparion-bearing sedhnents. Bút this is in contradiction with a

series of observations made on European Hipparion-faunae. So the Hipparion-

íaunae of Sevastopol, Csákvár, Kiiciikcskmece, the found et Sylt, etc., prove a

Middle-Upper Sarmatian age, based on malacological evidences, or the Miocéné

type of the occurring Mammal forms. Hipparion reached Europe after the middle

of the Sarmatian, necessarilv it could nt have startod írom North America

through the Behring-strait at the beginning of the Pliocene!

In the meantime lót of papers were published abobut this problem, mainly

against the Sarmatian view. ^

To the latter ones following arguments can be objecled:

I. All the Hipparions of North America without exception show more pri-

mitive features than the most primitive types of Hipparion in the Old World.
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2. The other American immigrants appear in Eurasia together with tlie

Hippcirion.

3. It is very important, that while no Eurasian form appeared in the so called

Lower Pliocene of North America, the ,.Middle“ Pliocene is full of forms

immigrated írom Eurasia; Simocyon, Agriotherium, Indarctos, Eomellivora, Plesio-

gulo, Ailuraena and Machciirodus can be mentioned here as the most known forni'-

4. No reason is except the first appearance of Hipparion, fór classifying the

Ricardo and Valentiné in the Pliocene; the persistance of Miocéné forms prove

the Miocéné character of these horizons.

All these arguments lead to the following conclusion:

1. Santa Fé, Ricardo, Valentiné and others are identifiable with the European
Lower Sarmatian.

2. The Clarendon series corresponds to our (Middle) Upper Sarmatian.

3. Hemphillian and Blancan are undoubtedlv Pliocene (bút nt Hemphillian-

Plaisancian, or Blancan — Astian, as demonstrated on the phylogenetic relations o.'

the Plesippus-Allohippus-Macrohippus-series)

.

The correlation chart accompanied here, will illustrate the views on inter-

continental correlations mentioned in this paper.
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