
JELENTÉS A KISLÄNGI К AL AB RI AI (VILLAFRANK AI) 
FAUNA FELTÁRÁSÁRÓL

ír ta : K retzoi M iklós

A pleisztocén képződmények pontosabb szintezésénél a közelmúlt 
évekig igen komoly nehézséget okozott a két alsó emelet (kalabriai és szicí
liai) szárazföldi kifejlődésének (villafrankai és kromeri) bizonytalan 
elválasztása, ami annál feltűnőbb volt, hogy mindkét emeletből — részben 
jól feldolgozott — klasszikus faunákat ismertünk. Ilyenek az Arnovölgy, 
Perrier, Senéze, az angol Crag-ek és a Forest-Bed-lelőhelyek, Tegelen, 
Mauer, Mosbach, Süssenborn — hogy csak a legjelentősebbeket említsem. 
A bizonytalanság oka azonban nem a faunák hiányosságában rejlett, 
hanem sokkal inkább a kromerinek minősített faunák bizonytalan meg
ítélésében, amennyiben ezeket a délangol és német lelőhelyek «kevert» 
faunáiból elméletileg elemezték ki. Az elmúlt 30 év gyökeres változásokat 
hozott ezen a téren — érdemes a fejlődést lépésről lépésre kísérni:

1. H in t o n  M. A. C. — Mé h e l y  L ajos klasszikus Microtina-mono- 
graíiájából (1) kibontakozott — alapvető biosztratigráfiai analízisével (2) 
megteremtette a Microtinákra alapított emlős-mikrosztratigráfiai szintézis 
alapjait.

2. H in t o n  nyomán, egyidejűleg — 1930-tól — K orm os T ivadar  
a magyarországi igen gazdag és H el l e r  F., majd a későbbi években mel
lette B r u n n e r  G. a délnémet — szegényesebb — alsó-pleisztocén emlős- 
mikrofaunák rendszeres feldolgozásával igen részletesen ismertették a 
«cromeri» emelet rendkívül változatos kisemlős-világát. Egy évtizedes, 
eredményekben igen gazdag munkájuk rétegtani kiértékelése abba a hibába 
esett, hogy az idősebb kromeri mikrofaunákat a villafrankai makrofaunák- 
kal állította egy szintbe. A hiba nagyon is magyarázható, ha meggondoljuk, 
hogy abban az időben sejtelmünk sem volt a villafrankai faunák mikro- 
fauna-viszonyairól, éppúgy, mint ahogy a kromeri faunákból teljességgel 
hiányzott a villafrankaival összevethető makrofauna-elem (a délangol és 
német «kevert» faunák e tekintetben csak növelték a zavart).

3. Bár Sc h a u b  (3) és St e h l in  (4) kritikája már szembefordult 
K ormos túl korai szintazonosításával, faunisztikai adatokkal szerzőnek 
sikerült elsőnek 1938-ban a gombaszögi — úgy makro-, mint mikrofaunát 
tartalm azott — kromeri lelet feldolgozása alkalmával (5) kimutatni, 
hogy a kromeri emelet mikrofaunáját olyan makrofauna kíséri, amelyet a
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villafrankai klasszikus makrofaunáktól mélyreható különbségek válasz
tanak el.

A kutatásoknak ezen a pontján állott a kérdés, amikor az 1950 óta 
folyó kislángi feltáró munkálatok 1953-ban váratlanul gazdag mikrofauná- 
val egészítették ki az innen kikerült típusos Valdarno-íaunát, meghozva 
a gombaszögi párhuzamosítási alap ellenpróbáját is : ma már abban a hely
zetben vagyunk, hogy nemcsak makrofaunában, hanem jól jellemzett 
mikrofaunáiban is szembe tudjuk a villafrankai-kalabriai emeletet a kró
mé ri-sziciliaival állítani. Az 1950 — 1953. évi ásatások eme eredményeiről 
kíván a jelentés röviden számot adni.

A lelőhely
Középhegységeink DNy-i letörési vonalától vastag medencefeltöl- 

tésünk peremét széles sávban borítja a Balatontól a Mátráig húzódó, 
magasfekvésű kavics-homok vonulat, hol lepelkavics, hol deltaképződmény, 
hol egyszerűen terraszüledék formájában, rendszerint összeszabdalva, 
kisebb-nagyobb vastagságú fiatalabb üledékek (lösz, homok) alatt.

Ez a változó vastagságú kavics-homok sorozat ősmaradványok
ban egyáltalában nem szűkölködik. Legrégebben a rákosi, kőbányai 
kavicsbányákból ismerünk leleteket, de Ercsi, Szabadbattyán szintén szol
gáltattak főként Anancus arvernensis, illetve Archidiskodon meridionalis 
leleteket, amelyek alapján már régen «Mastodon-kavics)), illetve «Meridiona- 
fe-kavics» néven ismeri a magyar földtani irodalom ezeket a képződmé
nyeket.

A kislángi lelet valamennyi között a legújabb — és egyben a leg
gazdagabb is. A lelőhely, helyesebben a lelőhelycsoport a Mezőföld É részén, 
az enyhe würm utáni É —D irányú völgybevágások között húzódó hosszanti 
hátak egyikén épült fejérmegyei Kisláng község D-i végén a házak közt 
sok helyen nyitott kavicsgödrök sora (6) .Vékony termőtalaj alatt átla
gosan 1—2 m vastagságú fiatal pleisztocén (monasztiri) képződmények 
alatt több m vastagságú homokréteg következik, benne két 0,2 — 1 m vas
tag kavicsréteggel, mészkonkréciós-agyagos lencsékkel. A sorozat feltárt 
4 —6 m-ében a két kavicsréteg szolgáltatta a gazdag ősgerinces-fauna marad
ványait, a homokrétegek szinte teljesen meddőknek bizonyultak.

Az egész kavics-homoksor jellegzetesen folyóvízi képződmény; ezt 
igazolja a rétegződés, az üledék szemcsealakja, a csontok egy részének 
igen különböző fokú görgetettsége, az üledékanyag osztályozottsága, a 
CPV-indexen kívül az üledékanyag összetételéből is analizálható eredet
helyének megállapítása (Vértes-Bakony), végül a puhatestű- és víziemlős- 
fauna ökológiai összetétele.

A kutatás története
A kislángi ősgerinces leletre — értesülésem szerint — Mag y a r  Sá n d o r  akkori 

kislángi plébános hívta fel elsőnek a szakkörök figyelmét, mikor a lelet első — igen 
értékes— darabjait 1934-ben a székesfehérvári múzeum gyűjteményébe juttatta.
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■Ezeket a darabokat és néhány további — időközben beszállított —- leletet Marosi 
A rnold  még ugyanez évben1 ismertetett röviden (7) «1. masztodon zápfog egész
ben; 2. masztodon zápfog töredékekben; 3. az előbbiektől eltérő színű gumós zápfog- 
töredékek; 4. zápfogtöredékek tekervényes zománcréteggel; 5, zápfog félholdalakú 
és párhuzamos zománclemezekkel; 6. okkersárga masztodon-csontváztöredékek; 
7. masztodon agyartöredékek; 8. vadkanagyar; 9. teljesen átkövesedett őslényváz- 
részek; 10. agancs- és állkapocstöredék)) maradványokat sorolva fel onnan. Közben 
a veszprémi múzeumba is jutott a kislángi leletek néhány további darabja, itt látta 
azokat 1950-ben D e d in sz k y  J ános geológus, illetve R e m é n y i K. A n d r á s , akkori 
egy. tanársegéd, aki a Magyar Tudományos Akadémia részéről az Egyetemi Őslény
tani Tanszéknek juttatott kutatási költségkeret terhére előbb egyedül, majd D e - 
DiNSZKY-vel együtt gyűjtött jó eredménnyel a község D-i végén fekvő kavicsgödrök
ben. Ásatási munkájáról és a gyűjtött puhatestű faunáról 1951. IV. 27.-i szakülésen 
be is számolt a Földtani Társulat Őslénytani Szakosztályában.

1952-ben a lelőhely további feltárását — az addig gyűjtött leletanyaggal 
együtt — a M. Áll. Földtani Intézet vette át. A további ásatásokat az Intézet meg
bízásából újra R e m é n y i K. A. indította el, azonban — az Intézet állományába 
lépve át — másirányú elfoglaltsága miatt az ásatásokat egy heti munka után K adió  
Ottokár ny. főgeológusnak kellett átadnia, aki azokat további két hónapon át szép 
eredménnyel folytatta. R e m é n y i egy második előadásában — melyet ugyancsak 
a Szakosztály előtt tartott 1952. I. 29.-én — ismertette az általa folytatott ása
tásokat és általánosságban foglalkozott a gyűjtött gerinces anyaggal is, 24 — jó
részt nemre meghatározott — alak jelenlétét említve a lelőhelyről szerzővel történt 
megbeszélés alapján. E jelentéssel egyidőben készült el R e m é n y i összefoglaló 
jelentése kislángi ásatásairól (6), amelyekben a lelőhely sztratigráfiájának részletes 
ismertetése mellett tárgyalja a lelőhely általa meghatározott puhatestű faunáját, 
és adja az addig gyűjtött gerinces fauna jegyzékét.

A felsorolt puhatestű fauna fajai: Pisidium amnicum Mü l l ., Pisidium supi- 
num A. S., Pisidium henslowanum Sh e p p ., Pisidium subtruncatum Malm ., Pisidium  
sp., Unió pictorum balatonicus K st r ., Viviparus ?cyrtomorpha B r u s ., Tylopoma 
?óvulum N e u m ., Tylopoma Böckhi, Tylopoma héjfedők, Valvata piscinalis Mü l l ., 
Valvata cristata Mü l l ., Valvata sp., Valvata naticina, Lithoglyphus naticoides G. 
P f r ., Bithynia leachi troscheli P a a sc h , Fagotia acicularis F é r ., Fagotia esperi 
F é r ., Planorbarius corneus L., Gyraulus albus Mü l l ., Succinea ?pfeifferi R m ., 
Pupilla muscorum L ., Vallonia enniensis Gr e d l . Chondrula tridens Mü l l ., Heli- 
cella hungarica Soós & W a g n ., Theodoxus danubialis G. P f r ., Anodonta cf. cyg- 
naea L. A felsorolt gerincesek pedig: Testudo (carapax, plastron, humerus), Emys 
(plastron), Struthio (tojáshéjdarabok), Trogontherium Cuvieri (I inf. M1, tibia), 
Castor (M inf. ilium), Parapodemus (M1), Microtinarum g. indet (gyökértelen-M2), 
Ursus etruscus (jobb mand. fél., astragalus), TJrsus arvernensis (jobb mand. tör.), 
Pannonictis (tibia tör.), Mustelidarum g. indet. (első végtagcsont tör.), Pseudoc- 
rocuta (G sup.), Panthera arvernensis (G sup.), Lynx (metatarsale), Machairodus 
crenatidens (G inf., humerus dist.), Machairodus G inf., Anancus arvernensis (M 
és I tör.), Zygolophodon borsoni (M2 és tör.), Archidiskodon meridionalis (M sup. 
és inf. I, radius és ulna, scapula, femur és egyéb végtagcsont tör.), Hipparion 
(metapod. M sup.), Macrohippus (P, M, végtagcsontok, hátcsigolya), Allohippus 
stenonis (I, G, P, M, metapod, phalanx, csigolya, végtagcsonttör.), Dicerorhinus 
etruscus (M sup. inf., tör., humerus), Sus (G sup.), Camelus (phalanx), Euclado- 
cerus (bal agancstör.), cf. Megaceros (számos agancstő, ágtöredék, állkapocstö
redék, P—M inf., sup., metapodium, tibia, humerus), Gazella (szarvcsap), cf. 
Gazellospira torticornis (szarvcsap, Mx), Leptobos etruscus (állkapocsfél, P, M, inf., 
I, phalanx, metapodium, femur, csigolya, végtagtör.).

1953. jún.—aug. hónapjaiban K adió  folytatta a lelőhelyen előző évi feltáró 
munkáját. Mellette dolgozott V arga  Gá b o r n é , aki a villányi klasszikus mikro- 
fauna gyűjtésénél begyakorl tt szemmel a mikrofaunára teljesen reménytelennek 
látszó durva kavicstelepbőJ az alábbiakban ismertetendő gazdag mikrofaunát hozta 
felszínre, teljes mértékben igazolva Movius H. L. jr. gyanúját, aki a villafrankai 
emeletről írt igen világos összefoglalásában (8) írja: «Apparently, the main objective 
of the paleontologists was to amass as great a bulk as possible of fossil bones of 
various types, which may account for the fact that remains of small carnivores, 
rodents, insectivores, etc., are either very rare or supposedly nonexistent.))

1 E közleményre R e m é n y i К. A. hívta fel a figyelmemet.
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Bár a fauna további rendszeres gyűjtését az Intézet az 1954. évre is előirá
nyozta, a lelet nemzetközi fontossága, valamint elsőbbségünk biztosítása — az első 
délnémet villafrankai korú faunát 1953-ban fedezték lel, illetve közölték (9) — 
szükségessé teszik az eddigi ásatások eredményeinek menetközbeni ismertetését.

Bemosott (másodlagos helyen fekvő) ősmaradványok
Mielőtt a fauna ismertetésére áttérnénk, ehelyütt kell azokról az ősmarad

ványokról is megemlékeznünk, amelyek másodlagosan, a kavics-anyaggal együtt 
távolabbról kerültek a lelőhelyre, illetve a rétegbe, így — nemcsak térben, de még 
inkább időben — nem tagjai a tárgyalásra kerülő i alabriai-villafrankai ősmarad
ványok tanato- és elsődleges tafocönózisának.

A másodlagosan a rétegbe jutott maradványok között első helyen kell a 
kovásodott fát rzsmaradványokat említenem, amelyek erős görgetettségükkel is 
igazolják allochton voltukat. A fatörzsdarabokat Greg u ss  P ál egyet, tanár az általa 
vezetett munkaközösség (B ak ac si É v a , K e d v e s  Mik ló s, R ák o si L ászló és S im on- 
csics P á l ) részéről történt technikai előkészítés után Celtis sp., Platanus sp., Quercus 
sp. és Ulmus sp. fajokhoz tartozónak határozta.1

Az állati ősmaradványok közül a Forammí/era-maradványokat S ídó  Mária  
vizsgálta meg és Camerina aturensis J oly— L e y m , Camerina perforata Mo n t f . és 
Camerina sp. fajokat határozta meg innen.

A puhatestűek közül egy Turritellida és egy Ostrea közelebbről nem meghatá
rozható, erősen koptatott töredéke képviseli itt a másodlagosan a rétegbe került 
elemet.

A gerincesek közül végül egy Lamna fogat kell ide sorolnom.

A kalabriai fauna ismertetése

A kavics-homokösszlet — a rétegben másodlagos lelőhelyen szereplő, 
oda már fosszilisan, a kaviccsal együtt szállítva eljutott ősmaradványok
tól eltekintve — 103 állatfaj maradványait szolgáltatta az 1950—53. évek
ben begyűjtött puhatestű2 és gerinces anyag vizsgálatának előzetes ered
ményei alapján. Ezek (a csak felsorolt puhatestűektől eltekintve) röviden 
a következőkben ismertethetők:

1. Theodoxus danubialis (P f e if f e r ),
2. Valvafa ( Borysthenia) naticina Me n k e ,
3. Valvata (Vcilvata) crisíata M ü l l e r ,
4. Valvata (Cincinna) troaessarti (B r u s in a ),
5. Valvata sp. ind.,
6. Viviparus semseyi (H a l a v á t s ),
7. Viviparus cf. cyrtomaphoras (B r u s in a ),
8. Lithoglyphus naticoides P f e if f e r ,

1 R e m é n y i  —  A n d r e á n sz k y  G. makroszkópos vizsgálatára hivatkozva — 
perm fatörzsdarabot is említ innen.

2 Az 1953. évi gyűjtésű kis puhatestű anyagot Soós L. külön feldolgozta és a 
következő fajokat állapította meg benne: Valvata (Cincinna) piscinalis (M ü l l e r ), 
Viviparus semseyi (H alav áts), Tylopoma sp. indet., Melanopsis aff. sp. innom. 
B r u s in a , Melanopsis sp. indet., Chondrula tridens (M ü l l e r ), Helicella (Helicopsis) 
hungarica Soós et W a g n e r , Helicella sp. indet., Monachoides sp. aff. incarnata 
(M ü l l e r ), Arianta arbustorum (L in n é ), Pisidium ( Eupisidium) amnicum (M ü l l e r ), 
Pisidium (Eupisidium) supinum S ch m idt . Ezek közül 6 faj az 1950—1952. gyűj
tésű R e m é n y i—Soós-féle anyagban még nem szerepelt, így a puhatestűek száma 
33 fajra szaporodott.



9. Bithynia leachi troscheli P a r t s c h ,
10. Tylopoma cf. ovulam (N e u m a y r ),
11. Tylopoma böckhi (H a la v á ts),
12. Tylopoma sp. indet.,
13. Fagotia acicalaris (F é r u ssa c ),
14. Fagotia esperi (F é r u ssa c ),
15. Melanopsis aff. sp . in n o m . B r u s in a ,
16. Melanopsis sp. indet.,
17. Planorbarius corneus (L in n é ),
18. Gyraulas albus (M ü l l e r ),
19. Succinea cf. pfeif féri (R o ssm ä ssl e r ),
20. Papilla mascorum (L in n é ),
21. Vallonia enniensis Gr e n n e r ,
22. Chondrula tridens (M ü l l e r ),
23. Limax (s. 1.) sp. indet.1
24. Helicella ( Helicopsis) hungarica Soós et W a g n e r ,
25. Helicella sp. indet.,
26. Monachoides sp. aff. incarnata (M ü l l e r ),
27. Arianta arbastorum (L in n é ),
28. Unió pictorum balatonicas K ü st e r ,
29. Anodonta cf. cygnea (L in n é ),
30. Pisidium (Eupisidium) amnicum (M ü l l e r ),
31. Pisidium ( Eupisidium) supinum Sc h m id t ,
32. Pisidium ( Eupisidium) henslowanum (S h e p p a r d ),
33. Pisidium (Eupisidium) subtruncatum Malm ,
34. Pisidium  sp. ind.,
35. Siluridarum g. et sp. indet. — Egy kisebb harcsaféle csigolyája és 

mellúszójának tüskéje közelebbi határozásra nem alkalmas.
36. Esox lucius L in n é . — Egy mandibula bal izületi harmada és 

egy másik — jobboldali — állkapocsfél szimfiziális része minden részlet
ben megegyeznek az élő európai csukával.

37. Percidarum g. et sp. indet. — Egy csigolya közelebbről nem meg
határozott sügérféléé.

38. Piscis indet. — Egy kis csigolya az előbbiek egyikével sem azono
sítható további alakot képvisel.

39. Pliobatrachus cf. lánghae F e jé r v á r y . — Két urostyl-töredék, 
valamint egy humerus előbbiek jellegzetes szerkezete, illetve utóbbi arányai 
alapján ide sorolandó. A faj biztos megállapítására azonban túl töredékes 
az anyagunk.

40. Bufo (s. 1.) stylaris n. sp. — Holotipus: urostylus elülső fele. — 
Nagytermetű alak, amelynek urostylusa a iíuna-típustól hátul eredő 
neurális ívével, vaskos, kettős hossztarajával jól elválasztható, az ismert 
J3u/o-któl viszont csak egyszerű középgáttal kettéválasztott, nem pedig 
két teljesen különálló, csészeszerű medenceízüléssel, valamint a Rana-

1 A Soós L. által történt feldolgozás után került elő.
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típus felé közeledő mértékben eltűnt lám. horizontális-tájjal. — Nagyobb 
anyag alapján esetleg ezt az alakot a Bufo-tól nemileg is el kell választani; 
egyelőre azonban a hiányos anyag alapján helyesebb lesz csak fajilag 
elválasztani az ismert jBu/o-alakoktól.

41. Büfonida (?) indet. — Egy kis ilium acetabularis vége ugyan 
kizár minden azonosítást a Ranidákkal és Pelobatidákkal, viszont a Disco- 
glossidák felé már bizonytalanabbul határolható el. Ha a Hylidákat számí
táson kívül hagyjuk, úgy legvalószínűbb, hogy kis Bufonidával van dol
gunk, ennek biztos eldöntésére azonban túl hiányos az eddigi vizsgálati 
anyagunk.

42. Rana (?) sp. indet. — Egy femur medialis darabja nagy, karcsú 
békára utal, miért is egy nagyi?ana-faj jelenlétét tételezem fel a faunában. 
Bufo, mely méretei miatt egyedül jöhetne még tekintetbe, arányaiban eltér.

43. Emys sp. ind. — 5 páncéldarab mocsári teknősnek határozható.
44. Clemmys sp. ind. — egy femur és 4 páncéltöredék kétségtelenül a 

káspiteknősé.
45. Testudo sp. ind. — Egy epiplastron darab, amelyen a Testudo-та 

jellemző duzzanat igen fejlett, a nem egy közepes méretű fajától ered.
46. Pachystruthio pannonicus K r e t z o i . — Egy Phal. I. sin., közel 

100 tojáshéj-cserép és egy ко prolit képviseli ezt a nehéztestű óriás struccot 
(12).

47. Anas (s. 1.) sp. indet. — Egy jobb metacarpus distalis vége egy 
kisebb kacsafélétől ered. További következtetést azonban ilyen izolált 
darab alapján éppen a kacsák esetében nem kockáztathatunk meg.

48. Anatidarum g. et sp. indet. — Egy második, nagyobbtermetű 
kacsafélétől csak egy ujjperc áll rendelkezésünkre, így meghatározása még 
bizonytalanabb.

49. Talpa sp. indet. — Egy mandibula-töredék, három humerus, 
három ulna- és több radiustöredék egy közelebbről egyelőre nem meg
határozható Talpa-fajhoz tartozik, mely méreteiben kb. a T. fossilis P e t é 
n y i  (=major F r e u d e n b e r g -praeglacialis K o rm o s) és T. minor F r e u d e n 
b e r g  (—gracilis K o r m o s) közt foglal helyet, előbbivel szemben azonban 
néhány ősibb jelleget visel magán.

50. Desmagale pannonica n. g. n. sp. — Holotípus: két végén sérült 
jobboldali alsó állkapocs az I2—M3 fogmedreivel, illetve Mi-trigonidjával. — 
Diagnózis: Desmana nehringi-méretű (Px —M3 14,2 mm), karcsú Desmanina- 
állkapocs, erős I2-re, erősen redukált, egészen a külső állkapocsperemre 
szorult I3-ra utaló fogmedrekkel, egyedülálló, a C-nál egy gondolattal 
nagyobb — oldalsó befűződés nélküli — teljesen kerek gyökér-kereszt
metszetű P 2-vel, élőiről hátrafelé lapított keresztmetszetű gyökerekre 
utaló P3-fogmedrekkel. — Az új alakkör legfontosabb jellege a teljesen 
egy-gyökerű P 2-ben jelentkezik, ami a Mygalea-nál már halványan előre
veti árnyékát, a Galemys-nél a P 3-nálbe is következett. Ugyanakkor azon
ban a kislángi állkapocs felszálló ágának mérsékelten meredek elülső pereme, 
valamint erősen fejlett I2-je a Desmana-alakok felé mutatnak. Ez a jelleg
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keveredés mindenesetre azt mutatja, hogy úgy a valódi Desmana-von&ltól, 
mint a Galemys-kgtól elkülönített, önálló fejlődési vonal áll előttünk.

51. Desmana crassidens n. sp. — Holotípus: alsó állkapocs elülső 
része, a P 2 és P4 fogakkal, valamint az I i—P 4 és P3 fogmedreivel, illetve 
ezek külső falával. Paratipoid: maxilladarab a P 3 —P4 fogakkal. — Diag
nózis: Előbbinél zömökebb, erősebb alak, magasabb állkapocstesttel, a 
fogmedrekből ítélve jól fejlett I2-vel, erősen redukált I3-mal, jól fej lett — a 
P3-nál észrevehetően erősebb — igen határozottan kétgyökerű P 2-vel. 
A P-ok általában vaskosak, rövidek. A felső P-ok emellett a főkúphoz 
simuló belső-hátsó talonnal. — A felsorolt jellegek típusos Desmana-fajra 
utalnak, viszont az állkapocs és P-ok vaskossága élesen elkülöníti a méretre 
hozzá legközelebb álló — valamivel fiatalabb — alakoktól ( D . nehringi, 
D. íhermalis).

52. Citellus (?) sp. indet. — Egy alsó I alakra jól egyezik az ürgével, 
méreteiben azonban meghaladja mai ürgefajunkat, ha nem is éri el a nagy 
rafescens-alakkör méreteit, hanem inkább a magasabb-alsónegyedkori 
C. primigenias K ormos méretei körül mozog. E tekintetben jól egyezik 
Sím ioné  scu malusteni — a kislángihoz hasonlóan fajra nem meghatáro
zott — Citetlus-kval (10.p.23).

53. «Hystricomgs thüringiacus Gie b e l » ( Trogontherium minus N e w 
to n  =  ? Steneofiber covurluiensis S im io n e sc u ). — Egy sérült bal P4, egy 
M-töredék és 3 I-darab egy kis Trogontheriinától ered, amelynek rend
szertani és nevezéktani kérdése azonban egyelőre még teljesen zavaros 
(1. L eh m an , 9).

54. Trogontherium cuvieri F ischer  ( =Conodontes boisvillettii L a u g e l ). 
— Három baloldali állkapocs, egy jobboldali állkapocs töredéke, 11 zápfog, 
3 metszőfogtöredék, 2 hiányos humerus, 4 radius- és egy ulna-töredék, 
3 tibia-töredék, egy astragalus, metapodiumok és ujjpercek, összesen kb. 
35 fog- és csontmaradvány révén ez a nagy Trogontheriina a fauna leg
gyakoribb rágcsálója. Bár méretei valamivel meghaladják a faj típusos 
példányait (zápfogsor-hossza 3 8 —41 mm, P4 hossza 11,2 — 14,9 mm), a 
dunaalmási édesvízi mészkőből ismert szép állkapoccsal együtt élesen 
elütnek a valószínűleg T. schmerlingi néven rögzítendő (9), eddig cuvieri 
néven ismert nagy alaktól, amelyet alacsonyabb, széles zápfogai különböz
tetnek meg a kisebb alakoktól, mint az a szegedi artézi kútfúrásból (252 m 
mélységből) annakidején kikerült — és LIalaváts leírásaiban Castor fiber 
L i n n , néven szerepelt — fiatal T. schmerlingi-kllkapocsnak a kislángi és a 
dunaalmási példányokkal történt összehasonlítása m utatta.

55. Castor cf. issiodorensis Croizet  et J o bert  (=  ? plicidens Ma jo r , =  ? 
rosinae Ma jo r , e tc .) . — 9 (részben  h ián yos) záp fog  k é tsé g te le n ü l v a lód i 
h ód é, k özeleb b i, faji h atározásu k  azonban  a hódok ren d szertan án ak  m ai 
á llá sa  m e lle tt egyelőre k ilá tá sta la n  vá lla lk o zá s.

56. ? Rattus sp. indet. — Egy felső I lapított téglalapalakú kereszt- 
metszettel minden tekintetben erre a Murinára utal, ahhoz azonban, hogy 
ennek a nemnek az európai alsónegyedkorban való megjelenését bizonyított
nak vehessük, e lelet még túl bizonytalan.
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57. Parapodemus sp. indet. — Az 1951. évi gyűjtés során előkerült 
egy Murina-Ml5 amely behatóbb vizsgálat alá már nem került, mert 
időközben összetört; így a gyűjtő R em ényi közlése alapján (mely szerint 
a nemre jellemző elszigetelt elülső kúp határozottan megfigyelhető volt 
rajta) a fogat e nemzetség alatt sorolom fel.

58. Murinarum g. et. sp. indet. (?Micromys). — Néhány igen kis I a 
Mus-nál is kisebb Murinára utal, közelebbi határozást azonban a zápfogak 
ismerete nélkül nem tesz lehetővé.

59. Cricetinorum g. et sp. indet. ( Allocricetus?). — Három alsó I

1. ábra — Abb. 1. Microtinák jobboldali Mr e: a. Mimomys coelodus n. sp., 
b. M. reidi H i n t o n ,  c . M. simplex n. sp. — Мг dext. verschiedener Microtinen 
von Kisláng: a. Mimomys coelodus n. sp., b. M. reidi H i n t o n ,  с . M. simplex n. sp.

egy kis Cricetinára enged következtetni. Közelebbi határozásra azonban 
itt sem elegendő az anyag.

60. Mimomys coelodus n. sp. — Holotípus: jobboldali Mx. — Diag
nózis: az Mx elülső sisakján kívül hiányzik a Mimomys-léc, belül viszont 
erős beszögelés látható, míg a belső teret valósággal kitölti a nagy tojásdad 
zománcsziget. A fog hossza 3,0 mm. — Az új faj a M. intermedius-hoz áll a 
legközelebb, ettől azonban rövidebb sisakja és igen nagy, állandó közbülső 
zománcszigete jól elválasztja (1/a ábra),

61. Mimomys reidi H in to n . — Egy jobboldali Ml9 ehhez a Wey- 
bourn Crag-ből és az Arno-völgyből ismert korai Mimomys-fajhoz sorol
ható (1 b ábra).

62. Mimomys simplex n. sp. — Holotípus: jobboldali Mx. — Diagnó
zis: Kistermetű, tömören felépített Mx-ü Mimomys-faj, az Mx sisakja 
alacsony, a M. moldavicus-hoz hasonló felépítésű, de magasabb. A fog 
hossza 2,6 mm (1/cábra).

63. Mimomys cf. newtoni H in to n . — Egy Mx alakra jól egyezik evvel 
a korai Mi/no/nys-fajjal, méretei azonban erősebbek (fog hossza 2,8 mm), 
ezért csak feltételesen soroljuk ehhez a fajhoz (2/a ábra).

64. Mimomys kislángensis n.sp. — Holotípus: jobboldali Mx. — Diag
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nózis: a M. coelodus-hoz külsőre közelálló faj, sisakjának külső pereme 
azonban egyenesebb, amellett gyengén bár, de fellép rajta a Mimomys- 
léc, legfőképpen pedig hiányzik rajta a coelodus fő jellege, a hatalmas 
zománcsziget. A fog hossza 2,9 mm (2jb ábra).

Az előbbiekben leírt Mimo/nys-fajokkal kapcsolatban le kell szögez
nünk, hogy a vizsgálat alapjául szolgáló Mx-ek szinte teljesen azonos oszlop- 
magasságúak, tehát nagyjából azonos lekoptatottsági fokon állnak — és 
így megközelítően azonos korúak is. így a köztük fennálló alaki eltéréseket 
semmiképpen sem magyarázhatjuk életkor- és lekoptatottság-okozta alaki

a
2. ábra — Abb. 2. Microtinák jobboldali M1-e: a. Mimomys cf. newtoni 
H i n t o n ,  b. M. kislángensis n. sp., c. Lagurus arankae n. sp. — Mx dext. verschie
dener Microtinen von Kisláng: a. Mimomgs cf. newtoni H i n t o n ,  b. M. kislángen

sis n. sp., c. Lagurus arankae n. sp.

különbségekkel. Éppen ezért az egyes alakok összesen 2 — 3 fajba (a reidi- 
nek, cf. newtoni-nak és a simple:r-nek az egyik és coelodus-пак és kislángen- 
sis-nek a másik fajba) való összevonhatóságának a lehetősége eleve semmivé 
vált.

A fentiekben tárgyalt Mseken kívül az anyagban még számos Mimo- 
mys-fog — 40-nél több zápfog és sok metszőfog — valamint végtagcsont 
fekszik, ezek meghatározására azonban egyelőre nem vállalkozhatunk.

65. Kislángia ondatrina n. g. n. sp. — Holotípus: Hiányos bal M1. — 
Diagnózis: a legnagyobb Dolomys-példányokat méreteiben jóval meg
haladó Microtina, Mimomys-szerű, cementtel kitöltött beszögellésekkel. 
Mx-ének jellegei ismeretlenek. — Egy Mimomys-jellegű, de méreteiben a 
Mimomys és Ondatra között összekötő alak ilyen korai fellépése a fauna 
egyik legnagyobb meglepetése. Mx-ének ismerete nélkül mindenesetre ma 
még nem dönthető el, hogy tényleg nagytermetű Mimomys-oldalággal 
van-e dolgunk — mely esetben a Mimomys rex eset ide kapcsolódik — 
vagy másfelé mutatnak származástani kapcsolatai. Az M1 hossza kb. 3,8 
mm, szélessége 2,5 mm.
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66. Kislángia kadici n. sp. — Holotípus: baloldali M1. — Diagnózis: 
előbbinél kisebb (M1 hossza 3,2 mm, szélessége 2,1 mm, M2 hossza 3,8 mm, 
szélessége 2,1 mm), de a Dolomys milleri-né\ még mindig nagyobb Arvicolida, 
aránylag magas, oszlopos, beszögelléseiben cementtel kitöltött zápfogak- 
kal. — Eddig 9 zápfoga került elő, néhány metszőfoggal.

67. Lagurus arankae n. sp. — Holotípus: baloldali Mv  További 
anyag 5 M. — Diagnózis: típusos Lagurus-faj, jellegzetesen állandó zománc
vastagsággal, lekerekített ki-és beszögellésekkel, utóbbiak minden cement- 
kitöltés nélkül. A hozzá legközelebb álló L. pannonicus-tól a «Pitymysv-priz- 
mapártól nem lefűződött, hanem evvel széles nyakkal összekötött, külső
hátsó sarkán szögletbe kihúzott sisakja révén válik el élesen. — Az M4 
hossza 2,7 mm (2/c ábra).

68. Prospalax priscus (N ehring). — Egy alsó metszőfog töredéke (a 
jellegzetes hosszbordákkal) és egy jobboldali P4 semmiben sem tér el a 
baróti alsókalabriai fauna vagy a Villányi hegység alsó-sziciliai (kromeri) 
faunáinak Prospalax priscus-któi. A P4 hossza 2,2 mm, szélessége 1,9 mm, 
a metszőfog keresztmetszetének szélessége 1,7 mm.

69. Prolagus cf. bilobus H eller . — Az egyetlen ide sorolható marad
vány, egy baloldali P3 típusos Prolagus. Középárkának végén fellépő, 
előrenéző tövise alapján a nemzetség fajai közül a gundersheimi kromeri 
faunából leírt bilobus-szál áll a legszorosabb kapcsolatban, míg a tövis 
nélkül végződő középárkú sardus-zitíeli alakkörtől élesen elválik. Ezen a 
ponton azonban még tisztázandó az említett tövis rendszertani állandósága, 
mert pl. D epéret  Roussillon-ból sardus név alatt mind tövises, mind 
tövis nélküli (tehát tényleg surdus-alakkörbeli) alakokat ábrázol. — Fau- 
nisztikai szempontból jelentős, hogy itt — akárcsak a polgárdi kései Hip- 
parion-íaunkban — még Prolagus lép föl, míg igen gazdagkromeri faunáink
ból eddig csak Ochotoninák kerültek elő, de nem Рго/ш/mae-alcsalád- 
beliek.

70. Lagoíherium sp. (?n.) indet. — 9 metszőfog-töredék, 12 zápfog, 
köztük 2 P3, 5 — részben töredékes — calcaneus, egy metatarsale V, egy 
első és egy harmadik ujjperc a paleolagin P3-Ú, erősalkatú Lagoíherium 
(=  Hypolagus) nem alakjaira utal, anélkül azonban, hogy szicíliai faunáink
ban kezdetben szinte kizárólagos L. beremendense (P e t é n y i) =Hypolagus 
brachygnathus K ormos fajjal azonosítható volna. A kislángi Lagoíherium 
ugyanis valamivel karcsúbb, metszőfogai sem olyan vaskosak, mint a föld
tanilag fiatalabb L. beremendense-nél.

71. Orycíolagus (?) sp. indet. — Egyetlen felső zápfog kis méretei 
miatt nem azonosítható az előbbiekben tárgyalt Lagoíherium-mai; méretei
ből következtetve azonban éppúgy lehet szó egy Pliolagus-fajról, mint egy 
kis Orycíolagus-ról, mint az legutóbb Senéze esetében is bebizonyosodott.

72. Canis sp. indet. — Egy farkas-nagyságú felkarcsont töredéke és 
egy jobboldali P1 a Canis-nemzetség valamelyik fajára utal.

73. Vulpes (s. 1.) sp. indet. — Egy baloldali alsó C és egy jobboldali 
P4 töredéke valamelyik kistermetű rókafajtól származik.

74. Xenalopex reményű n.g.n.sp. — Holotípus: bal állkapocság



(hátsó vége sérült), a C-al és P 2—M2 fogakkal. — Diagnózis: általános 
megjelenésében a valamivel kisebb Ruscinalopex donnezani-hoz közelálló, 
kezdődő állkapocs alatti lebenyével, valamint erősen visszahajló felszálló 
korona-nyúlványával azonban a Nyctereutes-Sivacyon-C. megamasioides- 
petényii-irknyú specializálódás útjára tért, utóbbiaktól viszont csak elin
dult áll alatti lebeny-fejlődése, főként pedig teljesen CYmis-jellegű fogazata 
révén jól eltér. Az állkapocs méretei: 14 —M3 kb. 87 mm, P 4 —M3 69,7 mm, 
P i—P 437 mm, Mj—М3ЗЗ mm, M4 20,2 mm. — További anyag: felső jobb
oldali C, bal humerus-töredék, jobb metacarpale Y. és egy első ujjperc.

75. Ursus (Ursulas n. sg.) arvernensis ^Croizet et J obert). — Az 
asti em elettől kezdve a jégkorszak közepéig élt egy kism éretű, prim itív  
m edveág az európai-keletázsiai terü leten  ( arvernensis, stehlini, scherzi, ?

3. ábra — Abb. 3. Xenalopex reményű n. g. n. sp. bal alsó állkapcsa kívülről (ho’o- 
tipus). — Xenalopex reményű n. g. n. sp. Unterkiefer der linken Seite (Holotypus).

submalayanus), amely mind a valódi medvék (Ursus), mind a barlangi 
medvék ( Spelaeus=Spelaearctos) fejlődési ágától élesen elkülönült, nem is 
beszélve a Helarctos-ról, mellyel egyidőben előszeretettel azonosították. 
Ugyanígy nem azonosítható generikusan az Ursus böckhi-те alapított 
Protarctos nemmel sem, amely az összes ismert medvék közül (a földtani
lag idősebbeket sem véve ki) a legősibb szabású: egyszerű metaconidu 
Mx-e révén ez élesen elkülönül a többi medveféléktől. — Kislángról egy 
fogatlan állkapocstest (F. K. 349/1935) és egy bal M4 elülső fele képviselik, 
amelyek alakra, méretre típusosak. Méretek: Állkapocstest magassága az 
M4 alatt 42 mm, P 1~M 3 alveoláris hossza 88 mm, M2—M3 hossza 52 mm, 
P1—P 4 alveoláris hossza 33,5 mm.

76. Ursus etruscus Cu v ie r . — Egy jobboldali állkapocstest a P4-gyel 
és P 2—P3, valamint M1—M2 alveolusával, egy Ix s., egy ép és egy fél 
astragalus, végül egy második ujjperc ide sorolandó. — Ä méretek és az 
erősen redukált, egymástól távol álló P-ok biztosítják a határozást.

77. Meles sp. indet. — Egy jobboldali P4 hátsó fele a legapróbb rész- 
ly letekig egyezik a mai borz megfelelő fogával, további határozásra azonban

a lelet túl hiányos. Az összehasonlításnál mindenesetre elsősorban a st.
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vallieri azonoskorú M. thorali V ir e t  jön tekintetbe, míg a valamivel fia
talabb korú faunák M. atavas-a alighanem valamivel távolabb áll.

78. Xenictis cf. nesíii (Ma r t e l l i). — E g y  sérü lt bal tib ia  m inden  
tek in te tb e n  jó l eg y ez ik  a Xenictis pilgrimi (K ormos) k is p é ld á n y á év a l, 
íg y  fe lteh e tő , h ogy  a k islán g i a lak  a ve le  egyk orú , m éreteib en  ped ig  a 
legk isebb  p % n 7m -p éld án yok k a l azonos n agy sá g ú  «Propatorias» nestii 
MARTELLi-vel a zo n o síth a tó . A kérdés vég leg es e ld ö n tése  azonban  lén y eg e
sen  nagyob b  v iz sg á la ti a n y a g o t k íván .

79. Latra (s. 1.) cf. bravardi Ge r v a is . — Egy jobboldali alsó szemfog 
(átmérője 9,3—7,3 mm) és egy baloldali P3 (hossza 7,8, szélessége 4,7 mm) 
a mi vidránkénál jóval erősebb és zömökebb állatra utal, amelyet feltéte
lesen a francia legalsó-pleisztocén (koponya, illetve felső fogsor alapján 
leírt) Latra bravardi-jkval azonosíthatunk.

80. Pachycrocata robasta (W e it h o f f e r ). — Egy kifogástalan meg
tartású bal alsó szemfog, egy bal P4 hátsó fele egy állkapocs alsó perem
része minden tekintetben jól egyezik a robasta-brevirostris-alakkörrel, 
pontos faji hovatartozásukat azonban jellemző leletek hiányában morfoló
giai alapon megállapítani nem lehet; mindezek ellenére a fauna korának 
ismeretében nyugodtan sorolhatjuk a kislángi hiénát a valdarnoi robasta- 
fajhoz.

81. Felis cf. lanensis Ma r t e l l i. — Egy jobboldali P4 koronájának 
elülső fele kistermetű valódi Felinától származik (szélessége 4,7 mm — 
ugyanez a vadmacskánál 5,5—6,0 mm közt mozog). Jellemző a kislángi 
kis Felinára az igen kis méretű, erősen redukált protoconus; ebben a tekin
tetben élesen eltér az itteni Fe/is-fajoktól. Bár a valdarnoi Felis lanensis- 
tői csak az alsó állkapcsot ismerjük, a vadmacskánál jóval kisebb méretei 
miatt a kislángi alakot feltételesen evvel a legalsó-pleisztocén alakkal 
azonosíthatj uk.

82. Lynx (?) sp. indet. — Egy kis hiúzméretű és -szabású alsó tibia- 
darab valószínűleg ehhez a nemhez sorolható, pontosabb határozásra 
azonban a hiányos csont nem alkalmas.

83. Panthera (?) issiodorensis (Croizet  et J o b e r t ). — Egy a kihullott 
Mx helyén felduzzadt bal állkapocstest méreteiben (P3—Mx alveoláris hosz- 
sza 41 mm, a P4 hossza 14,0 mm, szélessége 7,1 mm) a Felis issodorensis- 
brevirostris-körbe esik, a két fajt elválasztó legfontosabb bélyegben (a szem
fog mögötti diastema) pedig közében áll a két alak között (fogrés az issiodo- 
rensis-nél 12 mm, a brevirostris-nál 5 mm, a kislángi állkapcson pedig 9 mm). 
Tekintettel arra, hogy a brevirostris-típusanyag fiatal, az issiodorensis 
pedig öreg állatoktól ered, feltehető, hogy a diastema méretében m utat
kozó eltérések csak életkor következményei, ennek alapján tehát a két 
alak esetleg egyesíthető. Mindenesetre a P3 alakja és masszivitása kétség
telenül egy kis párducfajt sejttet, nem pedig hiúzt, amelyhez issiodorensis-1 
előszeretettel sorolták.

84. Leo (?) sp. indet. — Egyetlen bal felső C méreteiben és arányai
ban a párduc és oroszlán között foglal helyet (teljes hossza kb. 73 mm, 
koronaátmérője 18,0 — 13,7 mm), míg a vércsatorna elhelyezése és alakja
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feltétlenül oroszlánra vall. Méretei alapján mind a Felis aruernensis-re, 
mind a F. toscana-ra gondolhatunk, míg a F. pardinensis valamivel kisebb. 
Végső fokon azonban csak további anyag — elsősorban zápfogak — alap
ján dönthetjük majd el, hogy melyik nagymacskafaj élt Kisláng környé
kén.

85. Epimachairodus cf. crenatidens (F a b r in i). — Egy bal alsó áll
kapocs középrésze és esetleg egy bal alsó szemfog tartoznak ide. A gyökér
ből következtetve igen hosszú Ml9 redukált, a P4-től közel 1 cm-re eltávolo
dott Po viszont a Homotherium és Epimachairodus nemekre korlátozza a 
lehetőségeket. A Homotherium-пак kis méretek mellett a P4 aránylag 
fejlett méretei (a Homotherium-on ez a fog erős redukciónak indul) itt is az 
Epimachairodus nemmel való azonosítást valószínűsítik, ha a P3 és P4 
közti foghézag meghaladja a típusos Epimachairodus-méretet és ebben a 
tekintetben — valamint abban, hogy az állkapocstest felső pereme már 
a P4 előtt ferdén leszáll (a postcanindiastema felé) — a Homotherium-гл 
kezd emlékeztetni. A P3, valamint a P4 gyökereinek aránylag kis ferdesége 
végül jól kihangsúlyozzák az öregebb Epimachairodus-alakok primitívebb 
szervezettségét. Mindez arra enged következtetni, hogy valószínűleg a 
Valdarno E. crenatidens fajával azonos a kislángi Machairodontida.

Itt sorolható fel egy alsó C, amelyet lapított koronája, valamint 
fogazott élei alapján kétségtelenül Machairodontidának tekinthetünk — 
nagy méretei és aránylag mind E pimachairodus-nak, mind Homotherium- 
nak túl rövid koronája azonban meggondolásra késztetnek bennünket.

Ugyanide sorolhatunk — még pedig a C inf.-nál nagyobb valószínű
séggel — két disztálishumerus-darabot; mindkettőn a foramen entepicon- 
dyloideum áthidalása (ellentétben a Leo-humerusokon tapasztalható 
helyzettel) egyenes lefutású (a Felidáknál kicsit keresztbefut). Végül 
inkább ide, mint valami Felidához tartozik egy metacarpale és egy meta- 
tarsale III. nagyobbik, felső darabja, valamint egy első ujjperc.

86. Machairodontida. — Egy rossz állapotban megmaradt ragadozó
szemfog lapított alakjával, valószínűleg gyöngyözött fogéleivel és arány
lag kis méreteivel egyik ismert alakkal sem azonosítható, viszont arra túl 
rossz megtartású, hogy további vizsgálatától valamelyes eredményt vár
hatnánk.

87. Anancus aruernensis (Cr o iz e t  et J o b e r t ). — Egy teljes zápíog és 
további fog- és csonttöredékek képviselik a fajt. A zápfogak magas, zárt 
kúpjai és a közökbe lerakodott cementállomány a plaisanci-asti alak leg
alsó pleisztocénbe átnyúló végalakját jelzi.

88. «Mammut)) borsoni (H a y s). — Egy zápfog és néhány bizony
talan töredék sorolható ehhez a fajhoz. Előfordulása ebben a pleisztocén 
faunában rétegtanilag is, klimatológiailag is fontos, mivel nem-mediterrán 
területen előfordulását általában a levantei kor bizonyítékának tekintik.

89. Archidiskodon meridionalis (N esti). — Több, mint egy tucat — 
részben töredékes — fog, síok foglamella és csonttöredék tanúsága szerint 
ez az elefántféle volt a fauna leggyakoribb vastagbőrűje. Zápfogainak 
5 —5,5-es lemezképlete azt mutatja, hogy a faj típusos példányai fekszenek
15 Földtan —  3/04  s
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előttünk — és nem az archaikus forma, mint pl. Tegelenben, ami éppen 
Tegelennel való összehasonlításban jó összhangban áll a faunisztikai adatok
ból leszűrhető rétegtani következtetésekkel.

90. Stephanorhinus etrascus (F alconer). — A 10 — 15 zápfogtöredék 
és néhány végtagcsont mellett a gyűjtésben szereplő jó megtartású orrcsont- 
részlet igen valószínűvé teszi a faj típusos alakjának jelenlétét a faunában.

91. Ilipparion moriturum n. sp. — Holotípus: M1 dext. a székesfehér
vári István király múzeumban. Paratipoid: metatarsale III. sin. Ercsiből, 
a kislángival azonos típusú állattársaságot szolgáltatott kavicsgödörből, 
a székesfehérvári múzeum gyűjteményében.1 — Diagnózis: igen erősen 
redőzött, közepes magasságú M-ok (típusfog magassága 452,2 mm), kerekí
te tt háromszögű protoconusszal, karcsú metapodiumok (metatarsale III 
hossza 275 mm, proximális szélessége 47,2 mm, mediális szélessége 31,8 
mm, disztális szélessége ,43,5 mm), ezekhez simuló fejlett oldalsó metapo- 
diumokkal. — A kislángi és ercsi Hipparion a pannon Hipparion-okhoz 
kapcsolódik, csak ezeknél erősebb, azonkívül — ha fejlődéstörténetileg 
nem is mutatja azt az ugrásszerű emelkedést azokkal szemben, amit pl. 
az afrikai pleisztocén alakok mutatnak, — észrevehetően magasabb fejlő
dési fokot képvisel. Ezzel szemben igen határozottan eltér az asti H. eras- 
sum-tói, amelyet rövid, vaskos lábalkotása és ugyancsak aránylag nem 
magas oszlopú fogai alapján helyesebb a valódi Hipparion-vonal (pleiszto
cén legalsó tagjának végéig) konzervatív sora mellett elkülönített igen gyors 
fejlődésű etiópiai vonalak mellett ezt önálló rövidlábú, nehézalkatú, lassú 
fejlődést mutató fogazató vonalként kezelni (Parahipparion n. g.). — Maga 
a kislángi-ercsi Hipparion-lelet — Simionescu  malu§teni lelete mellett — 
kétségtelenül igazolja, hogy Európában (akárcsak Afrikában és Ázsiában) 
a Hipparioninák az alsó pleisztocén első felében még éltek, ezen túlmenően 
azonban most már bebizonyítottnak tekinthetjük, hogy a mai lovak nem 
származhatnak a Hipparionoktól, mert a Hipparion-ok leszakadt proto- 
conusa — amint azt valamennyi végalak egyöntetűen bizonyítja — 
nemhogy nem olvad össze a protolophusszal — mint azt a lovak levezetése 
megkívánná —, hanem éppen ellenkezőleg, még jobban izolálódik. Ebből a 
továbbiakban az következik, hogy a vakon végződő Hipparion-v onal 
mellett az óvilági calabriai rétegekben fellépő Allohippus- és Macrohippus- 
vonal, valamint az Asinus-kg a Protohippus -Plesippus-kgból sarjadt le 
Északamerikából. Önálló euráziai Hipparion—Eqmis-leszármazási vonal 
tehát — mint azt Stehlin  a roccaneyrai Hipparion-metapodiumhoz 
fűzött reflexióiban már nyomatékosan hangoztatta — nem volt.

92. Allohippus stenonis (Cocchi). — Száznál több fog és számos vég
tagcsont révén a valdarnoi kis lófaj az egész fauna leggyakoribb alakja. 
Méreteiben és morfológiai jellegeiben jól egyezik a típusos alakkal. — Anél
kül, hogy részletvizsgálati kérdésekbe bocsátkoznánk, további félreérté
sek elkerülése céljából itt is le kell szögeznünk, hogy az Allohippus genus 
típusa az eredeti rögzítés szerint az Equus stenönis, a Macrohippus-é pedig

1 Az 1954. évi ásatások alkalmával egy alsó M is előkerült.
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egy faji önállóság tekintetében még további megerősítésre szoruló Equus 
robus/ns-alakkörbeli forma, a M . improvisus. Ilyen körülmények közt 
minden olyan kísérlet, amely az Allohippus nevet a roftirs/us-alakkörre 
viszi át (11), téves és a szabályokkal ellentétben álló, nem is beszélve az 
ebből keletkező zűrzavarról.

93. Macrohippus «robustus P omel». — Kisláng harmadik Equídája 
a baróti és tegeleni nehéztestű lovat meghaladó méretei mellett előbbinél 
hosszabb lábú. — Egy felső M2, egy P 2, egy P3, P4 és M3, egy femur felső 
vége, egy tibia alsó vége, egy astragalus, egy metatarsale III, egy ép és 
egy hiányos első és 2 második ujjperc sorolható ide. Fogazata ősi szabású, 
felső zápfogai rövid protoconusszal, az alsók Iiipparion-szerűen kerek ket
tőshurokkal, általában az E. stenonis-nál aránylag rövidebb oszlopú 
fogakkal. Az astragalus navicularis felülete az Allohippus stenoní.s-szal 
szemben kevéssé kinyúló, a metapodiumok jóval karcsúbbak, mint a baróti 
Macrohippus sylvarum-on. Méretei: M1 hossza 35 mm, oszlopmagasság 
±78 mm, P3 vagy P4 hossza 32 mm, astragalus magassága 75,3, illetve 77 mm, 
díszt, fejnél 67,3, metatarsale III. hossza 333, szélessége 44 mm (a baróti 
M. sylvarum-on 285 és 39 mm, R eichenau  E. mosbachensis-e 292—322, 
illetve 38,5—42, Schwarz robustus-än maximálisan 320 hosszú, illetve 
42,6 mm széles) a Phal. I. hossza 85 mm. — Mindaddig, amíg nem tisztáz
ható, hogy melyik név illeti meg a «mmdíonnfow-faunák nagytermetű 
lófaját, leghelyesebb fenntartással ezt használni. Mindenesetre a baróti 
rövidlábú alak arra int, hogy nagyméretű kalabriai korú lómaradványok
nál a végtagméretek ismerete nélkül ne tekintsük a leletek faji hovatarto
zását eldöntöttnek. Itt kell megjegyeznem, hogy S imionescu  malu§teni 
Equus robustus-a a nagyméretű Macrohippus fogak mellett kis Allohippus 
stenonis-metatarsalet is magában foglal; vagyis a — Hippariont is számítva 
— mind a 3 Equida megvan (akárcsak Kislángon). Ugyanez a helyzet 
Gromova szerint Kopriban is (11).

94. Suidarum g. et sp. indet. — Egy kisméretű agyar az egyetlen 
disznóféle-maradvány a lelőhelyről. Ez — sajnos — még annak eldöntésére 
sem elegendő, hogy Sus vagy Propotamochoerus-fajjal állunk-e szemben;, 
ez a két nemzetség jöhet itt elsősorban tekintetbe. A baróti fauna kis 
Propotamochoerus-а. mindenesetre amellett szólna, hogy itt is ezzel a 
kihalt csoporttal állunk szemben.

95. Camelus cf. bessarabiensis K homenko . — A Kárpát-medence 
első teve-előfordulásai ( 12) a kislángi metatarsale-töreclék és az ercsi alsó 
M nem alkalmasak arra, hogy belőlük az itt élt fajt pontosan meghatároz
zuk, jelentőségük azonban így is igen nagy, mert a tevék alsó-pleisztocén- 
kori elterjedését Ny felé nem várt területeken bizonyítja.

96. Eucladoceros (?) dichotomus n. sp. — Holotípus: levetett jobb
oldali agancs tőrésze a rózsával. — Diagnózis: kb. dám-nagyságú szarvas 
az E. sedgwicki-hez igen hasonló felépítésű, de egyszerűbb, erősen lapított 
szárú, a szembog leágazásában még élesebben hátrafelé tört tengelyű 
aganccsal. — Az Eucladoceros nemzetség alatt két jól elkülönülő és fejlő- 
déstörténetileg sem összetéveszthető csoport tagjait foglalják össze. Az
15* -  3 /4
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egyik csoportban a polydichotom, igen erősen elágazó agancs a rózsa 
fölött magasan ágazik csak el, míg a másiknál viszont az első elágazás 
közvetlenül a rózsa fölött fekszik. Előbbi csoport még a szicíliai végalak
ban is magasan leágazó oldalágat mutat, utóbbiban viszont rögtön a cala- 
briai alakokon közvetlenül a rózsa fölött ágazik el az agancs. Előbbi — a 
dichotomies és sedgwicki-csoport — számára megtartható az Eucladoceros 
F alconer 1868 nemzetségnév, míg utóbbi — a dicranius-kg — új nevet 
igényel. Erre szolgál a Kosmelaphus n. g. (Holotípus: dicranius N esti) név.

97. Kosmelaphus n. g. dicranius ( N e s t i). — Két agancstő a rózsá
val és néhány egyéb maradvány a valdarnoi nagy Cervus dicranius-szál 
azonosítható. — Az e fajjal jellemzett önálló nemzetség az Eudonoceros 
és Eucladoceros nemek között áll, előbbihez a rózsa fölött közvetlenül 
elágazó agancstípusban, utóbbihoz viszont az agancs ágelrendezésében kö
zeledik, lényegében azonban mindkettőtől független, önálló fejlődési vo
nalat képvisel.

98. Megaloceros (?) sp. indet. — Egy koponyatető a rózsatövekkel, 
néhány rózsatő és levetett agancs töve a rózsával, fogak és végtagcsontok 
egy nagytermetű, fogazatában Megaloceros-jellegeket mutató, igen magasan 
a rózsa fölött (10 cm) kiágazó szemboga miatt a szokásos Megaloceros- 
típussal rém azonosítható nagy szarvasfélére utalnak. A kislángi nagy 
Cervida rendszertani helyét mindaddig, míg további — bőségesebb 
vizsgálati anyag nincs belőle, nem tisztázhatjuk.

99. Bovidarum g. et sp. indet. I. — Egy 37,5—22,5 mm méretű astra
galus egy kisebb antilop-félére utal, jellemzőbb leletek hiányában azonban 
közelebbi meghatározását nem adhatjuk.

100. Bovidarum g. et sp. indet. II. — Egy nagyobb antilopféle majd
nem egyenes, ovális metszetű szarvcsapja feltétlenül különállóan keze
lendő — közelebbit azonban ennek a rendszertani helyéről sem mondha
tunk.

101. Tragospira pannonica n. g. n. sp. — Holotípus: jobboldali szarv
csap proximális fele a koponyatető kis darabjával. Paratipoid: erősebb 
szarvcsap proximális darabja. — Diagnózis: Méretre és megjelenésre a 
Gazellospira torticornis (A Y M A R D )-ra  emlékeztető Bovida, előbbivel szem
ben alig spirális — inkább csak erős elülső kettős és hátsó egyszerű spirális 
tarajt viselő — főként pedig befelé csavarodott, majdnem kerek kereszt
metszetű szarvcsapokkal, amelyek az orbiták hátsó sarkától indulnak ki, 
hátrahajlók; koponyatető nem, vagy alig törik meg, zápfogak magasak, 
oszloposak, a Gazellospira nemzetségéhez hasonlók. — A típusanyagon 
kívül egy alsó M-t és néhány karcsúbb végtagcsontot sorolunk ide. — A 
magyarországi alsó-pleisztocén kérődzőinek feldolgozásakor Schaub kezén 
keresztül ment egy villány-mészkőh.egyi szarvcsapdarab a koponyatető 
kis részével, amelyet publikációjában nem említ, de a mellékelt cédula 
alapján kérdőjellel Gazellospirának határozott. A darabot közelebbről 
megnézve kiderült róla, hogy ellenkező irányban — tehát befelé — csavaro
dott; így tehát a Trö^ospira-nemzetséghez tartozó antilopok a Villányi 
hegység szicíliai terra rosszéiból sem hiányzanak.
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102. Parabos sp. indet. — Egy kistermetű Bovina jelenlétét a fauná
ban kétségtelenül bizonyítja egy felső M és egy metapodium, amelyek 
azonban egyelőre nem teszik lehetővé a faj meghatározását, igen sok 
inkább, hogy a Parabos-fajok elhatárolása, sőt definíciója is még annál is 
kívánnivalót hagy hátra. — Érdekes lesz itt megjegyezni, hogy Kőbányáról 
kb. egy évszázad óta fekszik a Természettudományi Múzeum Föld- és 
Őslénytára gyűjteményében egy felső moláris, 8mely szintén Parabos- 
fajtól ered, de a kislánginál jóval alacsonyabb oszlopú.

103. Leptobos etruscas (F alconer). — Szarvcsaptöredékek, néhány 
/4. /  állkapocstöredék fogsorral, néhány tucat különálló fog, metapodiumok és

egyéb végtagcsontok tanúsága szerint az Allohippus után közvetlenül ez 
a nagy Bovida következett a faunában gyakoriságban. Méretei, éppúgy, 
mint morfológiai jellegei kétségtelenné teszik, hogy a valdarnoi L. etruscus 
fajjal azonosítható; a L. vallisarni-tói magasabb oszlop-fogai és erősebb 
testalkata, a Lep/oáos-nemzetségbe nem beleülő «L.» stenometopon-tói 
(Yakopsis n. g.) pedig főként méretei és arányai segítségével határol
ható el.

A fauna kiértékelése

1. A k i s l á n g i  t a f o c ö n ó z i s
Gerinces-faunalelőhelyek csak ritkán — és akkor is korlátolt mérték

ben — jelentenek egyben biocönózist is. Gyakoribb, hogy tanatocönózis- 
ként elfogadhatjuk őket. 'Kisláng ebben a tekintetben éppenséggel a vég
letek közé tartozik: 60 tagú gerinces-faunája egymással szöges ellentétben 
álló életföldrajzi tájegységek jellemző fajainak tarka együttese, ragadozók 
és prédaállatok teljes keveréke.

Táplálkozásmódra — csak az emlősöket véve itt tekintetbe — a 
ragadozók—rovaré vők—rágcsálók —patások fajszámra 15 — 3 — 19 — 17 
arányban oszlanak meg. Ez az arány, leszámítva a rovarevők nagyfokú 
és denevérek teljes hiányát, valamint a mikröfauna-elemek gyengébb 
fennmaradási lehetőségei a tényleges fajszámmal kb. arányos, vagyis a 
faunában a rovarevőktől eltekintve az egyes csoportok fajszámuk arányá
ban voltak képviselve.

Közelebbről nézve az egyes csoportokat, a ragadozók eloszlásában 
feltűnő aránytalanságokat látunk: amilyen ritkák (mind faj-, mind lelet
számra) a Mustelidák (itt is a két faj egyike vidra, tehát vízi alak), olyan 
jól képviseltek a Felidák. Ezek 6 fajjal, illetve kb. ugyanennyi nagyság- 
kategóriával elérték az ökológiai telítettséget.

A 3 rovarevő közül 2 vízi állat, leletszámra is ezek dominálnak. A Talpi- 
dák kizárólagos fellépése a faunában, Erinaceidák és Soricidák teljes 
hiánya mellett, egyelőre megoldatlan kérdés. Kevésbé feltűnő a denevérek 
teljes hiánya.

A rágcsálók között 3 nyúlfélét találunk, 3hódot és egyetlen Sciurida 
(Citellas) mellett 12 Muroideát, ezek közt is 7 pocokféle. Ez 3 vízi állat
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mellett 16 jórészt füves-pusztai, ásóállatfajt jelent — a kimondottan 
erdei — kúszó — formák ( Sciurus, Gliridák) teljesen hiányoznak.

A nagy növényevők 17 fajjal a leletanyag zömét képviselik. Leg
gyakoribbak a lovak, szarvasok és tulkok, de nem ritkák az ormányosok 
és orrszarvúak sem. Alkalmi leletek ezzel szemben a disznó, a 3 antilopféle, 
a teve és Hipparion. Feltűnő az egyik oldalon a tapirok teljes hiánya és a 
disznóleletek nagy ritkasága, a másikon az antilopok igen hiányos kép
viselete.

Ugyancsak feltűnő a majmok teljes hiánya faunánkban. Ez annál 
feltűnőbb, mert mind Kőbányáról, mind Barótról ismerünk majmokat.

Lakóhely tekintetében bizonyos vonatkozásban a szélsőséges pusztát 
képviseli a teve és strucc; utóbbi tömegesen található tojáshéjcserepei és 
ürüléke igazolják, hogy a közelben költött is.

Kiterjedt füves területeket igényeltek mind a lovak, mind a rágcsáló
fauna zömét kitevő pockok stb., a ragadozók közül a hiénák.

Inkább erdős, mint nyílt területek lakói voltak a tulkok, sőt az itteni 
antilopok is, ezt lakták az elefántok és orrszarvúak, a ragadozók közül 
pedig a medvék. Ezt és az előbbit népesítették be a macskafélék is.

Mocsaras erdőre utaló alakjai közé egyedül az Anancus-1 sorol
hatjuk és a véletlen leletként felbukkant disznófélét. Viszont a mocsárerdő 
igazi képviselői, a tapirok teljességgel hiányoznak eddig a faunából.

Vízi alakok a halak, békák, mocsári teknős, kacsafélék, pézsmacická
nyok, hódok és vidra, a fauna közel negyede.

Mielőtt a faunaösszetételből következtetéseinket levonnánk, még a 
csontanyag megtartási állapotáról is kell beszélnünk.

A leletanyag általában igen különböző görgetettségű; a teljesen 
görgetetlen darabtól az úgyszólván teljesen legömbölyítettig minden átme
netet megtalálhatunk, mégpedig nemcsak a végtagcsonttöredékek, de a 
fogak esetén is. Különösen mikrofauna-leletek között találunk teljesen 
lekerekített darabokat. Görgetettség tekintetében nincs lényeges különb
ség a szárazföldi és vízi alakok között sem, amennyiben pl. a hódfogak 
között is vannak ugyanúgy teljesen lekoptatottak, mint a szárazföldi 
maradványok között épek, sőt olyanok is, amelyek még a kismérvű szállí
tást sem nagyon bírták volna el (strucc-ürülék).

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a kislángi folyóvízi kavics- 
homoküledék fauna-együttese nyílt füves térségek mikro- és makrofauna- 
elemeiből, valószínűleg a vízfolyásokat kísérő galéria- és ligeterdők nagy
termetű fajaiból és a víz, illetve vízpart fajaiból tevődik össze. Hiányzik 
belőle a mocsárerdő faunaeleme és az erdő fánlakó fajainak teljes egésze 
(rágcsálók, menyétfélék, majmok, madarak), amelyből — legalábbis a 
sűrű leletakkumulációt adó kavicstelepek esetén — árvízi összemosást 
tételezhetnénk fel, ha nem állna fenn az igen különböző fokú görgetettség, 
ami — legalábbis a leletanyag nagy részénél — többszöri áttelepítést 
jelent.
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2. A f a u n a  á l l a t f ö l d r a j z i  k a p c s o l a t a i
A kislángi faunát magábazáró kavics-homok sorozat a Balaton 

ÉK-i végétől széles sávban húzódik KÉK-nek és Budapest D-i végén át 
majdnem a Mátráig nyúló vonulatot ad széles sávban. Ez a sorozat — 
múzeumaink tanúsága szerint — számos helyen szolgáltatott gerinces 
ősmaradványokat, főként Anancus arvernensis- és Archidiskodon meridio- 
nalis-leleteket. A kislángi faunával való összehasonlításnál ezek közül 
elsősorban Ercsi és Kőbánya jöhet tekintetbe.

Ercsiről eddigi adataink szerint Anancus arvernensis, Archidiskodon 
meridionalis, Hipparion moriturum, Stephanorhinus etruscus és Camelus 
cf. bessarabiensis maradványai kerültek elő, tehát kivétel nélkül olyan 
alakok, amelyeket Kislángról is ismerünk. Szakszerű gyűjtéssel valószínű
leg még számos további alak maradványai is kerülnének ki innen. A fau- 
nisztikai azonosságot azonban már a felsorolt fajok is eléggé igazolják.

Kőbányán az Ercsiről felsorolt vastagbőrűek és Allohippus stenonis 
társaságában Dolichopithecus cf. arvernensis-leletre bukkantak. Ez az alak 
a baróti faunában sem ritka. Ez — a nyugati faunák mintájára — jól 
egészíti ki a kavicsvonulat faunaképét.

A Kisláng—Ercsi —Budapest lelőhelycsoporton kívül a Kárpát
medencében még két jelentős lelőhelyről ismerünk ú. n. «meridionalis»-os 
faunát; az egyik a barótköpeci fásbarnakőszén vonulat, amelyből az idők 
folyamán a következő gerinces-fauna került elő: Ophisauras pannonicus 
K ormos, Castor sp., Castoridarum g. et sp. ind., Prospalax priscus (N eh- 
ring) Dolichopithecus? sp. ind., Canidarum g. et sp. ind., Protarctos böckhi 
(Schlosser), Parailurus anglicus (B oyd D aw kins), Felidarum g. et sp. 
ind., Anancus arvernensis (Croizet et J obert), Rhinocerotidarum g. et 
sp. indet., Tapirus sp. indet., Macrohippus sylvarum K retzoi, Propota- 
mochoerus cf. provinciális (Gervais), Cervidae I —III. — Bár a fauna lá t
szólag erősen eltér a kislángitól, a ló és kutya fellépése, Prospalax és a szarva
sok általános fejlettségi foka kétségtelenné teszik, hogy ugyanabba a fauna
hullámba sorolandó, csak a kislángi éles ellentéteként szinte teljesen ned
ves erdei és mocsári alakokból tevődik össze ( ezekhez csatlakozik még a 
kőszénösszlet távolabbi részeiből gyűjtött Mammut borsoni-lelet).

A másik lelőhely, illetve lelőhelycsoport a Süttő —Dunaalmás fölötti 
édesvízi mészkővonulat, amelyből Potamon antiquum Szombathy marad
ványai mellett az irodalom szerint Testudo süttőensis Szalai, Clemmys 
méhelyi K ormos, Hystrix sp., Archidiskodon planifrons (F alconer), 
Rhinocerotidae I —II, Allohippus stenonis (Cocchi), S u s ?  sp. ind., Cervidae 
I — III, Leptobos cf. etruscus (F alconer) fajok ismeretesek. A fauna ugyan 
még rendszeresen feldolgozva nincs, így belőle messzemenő következtetése
ket levonni nem tudunk, azonban elefántfaja, ló- és Megaloceros-faja két
ségtelenné teszik a korai «meridionalis»-faunákhoz tartozását.

A Magyar medencén kívüli hasonlókorú faunák közül К felé haladva 
a moldvai Malusteni és Beresti, a délbesszarábiai Cahul-környéki, a Tagan- 
rog-környéki Kopri-i a legjelentősebbek. Innen Indiáig (Upper Sivalik),
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É-Kínáig, illetve a Szunda-szigetekig nem találunk azonosítható korú 
faunákat.

Ny-nak haladva a D-thüringiai Erpfingen-i barlang legutóbbi idők
ben feltárt kisebb faunája, a délhollandiai Tegelen, a délangol Crag-ek, 
valamint a francia Chagny, Velay, Perrier, Seneze, Saint-Vallier, Saint-Prest 
részben igen gazdag anyagot szolgáltatott (Seneze) faunái, a spanyol 
Ebro-völgyi Villaroya, az olasz Leffe faunája és a klasszikus arnovölgyi 
lelőhelyek, Olivola gazdag lelőhelyei jönnek tekintetbe. Kisázsia DNy-i 
partjainál fekszik Koosz sziget, faunája a legtávolabbi európai típusú 
«meridionalis»- fauna.

Az egyes faunák összehasonlítása és közös jellegeik kiemelése csak a 
makrofaunák terén vihető keresztül, mert mikrofaunát a kislángin kívül 
alig ismerünk máshonnan.

A faunaterületre jellemző a Castoridák — és köztük a Trogontherium- 
ok — általános elterjedtsége, a Mimomys-fajok uralkodó szerepe a pocok
faunában, valódi Caninák megjelenése és gyakorisága, két Ursida-vonal, 
nagy Mustelidák, Ailuridák, változatos Felida-fauna, utolsó Mastodonok 
( Anancas, Mammut) mellett az Elephantidák első fellépése f Archidiskodon), 
utolsó Hipparion-ok mellett első valódi lovak ( Allohippus, Macrohippus, 
Asinus) megjelenése, e/mscus-alakkörbeli orrszarvú, tapírok, szegényes 
Suida- és antilop-fauna mellett változatos, kihaló Cervida-típusok és Lep- 
tobovinák fellépése.

Ezek mellett К felől a Dunántúlig nyomult a strucc és teve, valószínű
leg ugyanezen az úton ju to tt idáig az első gyökértelenfogú pocoktípus 
(Lagurus). Ugyanekkor Ny felől a Hippopotamus nyomult be eddig isme
retlen mértékben és időben, valamint térben még pontosabban megisme
rendő ütemben ÉNy-on elindult a Mastodontidák eltűnése (st-prestien 
nemcsak Mammut borsoni, de Anancus arvernensis nélkül is), a hiénák 
pedig valószínűleg bizonyos területi elkülönülést m utatnak ( Pachycrocuta 
Alpok-Kárpátoktól D-re, illetve Ny-on, többiek viszont a Kárpátokon 
belül egyelőre ismeretlenek).

Ehhez a faunaegyütteshez a keletázsiai hasonlít legjobban, bár a 
Chalicotheriidák fennmaradása, Proboscidipparion, endemikus, erősen 
specializált Ovibovinák, antilopok előtérbe nyomulása stb. az azonos 
nemeknél is természetesen fennálló fajeltérések ennek a faunatípusnak is 
sajátos jelleget adnak.

Sokkal távolabb áll az indiai faunakor, amelyet főként a változatos 
ormányos-fauna (Pentalophodon, Anancus, Stegodontinák, Elephantinák), 
specializált Suidák, változatos Bovida-fauna, Viverridák, majmok stb. 
trópusi faunajellege jellemez a Hipparion-faunák általánosítottabb fauna
jellegével szemben.

Még elíitőbb a másik szomszédos faunaterület, az afrikai. Ez az észak
afrikai partoktól kezdve — az európaival közös jellegek (mint Anancus 
arvernensis, Arclúdiskodon-ok stb.) — mellett különleges Hipparioninái- 
val, gazdag antilopfaunájával, fennmaradt Deinotherium-aival, változatos
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Giraffida- és Suida-faunájával, Chalicotheriidáival, a Cervidák hiányával 
stb. élesen elhatárolódik északi szomszédja felé.

Mindez azt m utatja , hogy a «mericlionaZf.s»-faunáк idején Európa 
kb. a maihoz hasonló állatföldrajzi kapcsolatban állt a szomszédos terüle
tekkel: igen szoros — palearktikus — egységet alkotott Ázsia mérsékelt- 
övi részeivel (de bizonyoskülönbségeket így is felmutatott), sokkal távolabbi 
kapcsolatban állott az indiai-orientális területtel, amely már erős trópusi 
elkülönülés jeleit mutatta, végül még határozottabban eltért a mai etiópiai 
faunaterület akkor sokkal északabbra (a mai mediterrán É-Afrikára is) 
kiterjedt faunaegyüttesétől.

Ezen belül a Magyar medence bizonyos keleti hatások felvétele (teve, 
strucc, Lagarus stb.), illetve bizonyos nyugati hatások elől való elzárkózás 
( Hippopotamus, egyes hiénák stb.) révén határozott faunisztikai endemi- 
tást mutat.

A kisláng! fauna kora

A fauna földtani korának megállapításához az első lépés az előző 
fejezetben megtörtént, amennyiben összevetettük a legfontosabb mieridio- 
ncilis»-os faunákkal. Hátra van még az összehasonlítás a korban ezeket 
megelőző aszti és követő sziciliai-kromeri faunákkal.

Az aszti gerinces faunák két klasszikus képviselője Rousillon és Mont
pellier, amelyeket változatosságban egyetlen azonoskorú fauna sem tudott 
felülmúlni. Ezeket már igen sokszor összevetették Valdarno vagy Perrier 
szintén klasszikus faunáival. Az összehasonlítás eredményeképpen szám
talanszor megállapították, hogy a valódi Canidák, Elephantidák, Bovidák 
megjelenése éles faunisztikai határt von a két szint közé. H a u g  és őt köve
tően főként az amerikai kutatók ennek tanulságait is levonták, amikor 
ezzel a faunaszakadással határolták el a pliocént a pleisztocéntől. Ami 
azonban következtetéseikből a «meridionalis»-os faunák mikrofaunájának 
nem-ismerése miatt kimaradt — utóbbiak összevetése a két faunatípus 
között — Kisláng gazdag mikrofaunája segítségével most keresztülvihető.

Az összehasonlítás azzal az eredménnyel jár, hogy míg a ragadozók 
jórészt kis átalakulással mennek át egyik faunából a másikba, és csak kis 
részük tűnik el nyomtalanul, illetve jelenik meg minden átmenet nélkül, 
bevándorolt új faunaelemként, sőt a patások terén sem túl éles a kicserélő
dés a két korszak faunája között, addig a mikroíaunában, illetve a rágcsá
lók terén — amennyiben nem vizi alakokról van szó — szinte teljesen 
új fauna váltja fel a végérvényesen eltűnő régi faunaelemeket. így a Hip- 
parion-faunák hagyatékából ittm aradt Trilophomys és Rnscinomys nemek 
nyom nélkül eltűnnek, helyüket pedig a Mimomys-fajok, Kislártgia, Lagu- 
rus, Prospalax és mások foglalják el. Mellettük csak bizonyos egér- és hör
csögfajok, illetve nyúlfélék terén folytatódik a lánc, feltéve hogy utóbbi 
esetben az Alilepus-1 a későbbi Palaeolaginák sorának aljára helyezzük, 
ami az északamerikai pliocén valódi Palaeolagináinak ismeretében igen 
kétségbevonható; így ezek is inkább északamerikai közvetlen bevándorlók. 
Ezzel szemben kétségtelenül folytatódik a lánc a prolagin-ágon.
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A faunakép — főként a kis növényevők kárára történő — ilyenmérvű 
átalakulásának a növénytakaró összetételében történt mélyreható változást 
kell jelentenie, még pedig a füves puszták irányában — legalább is a vizs
gált faunák esetében. De bárhogy is álljon ez a kérdés, tény, hogy a Bovi- 
nák, elefántok és lovak mellett egy minden tekintetben új növényevő 
mikrofauna betörésszerű megjelenése az európai kontinensen az aszti 
korszak után, néhány új ragadozótípus kíséretében: a mikrofauna oldalá
ról történt megerősítése a makrofaunára vonatkozólag már korábban meg
állapított tényeknek.

Erősen megváltozott helyzettel találjuk magunkat szemben, amikor a 
«meridionalis»-faunákat követő sziciliai-kromeri faunákkal vetjük őket 
össze. Míg ugyanis az aszti faunák után a faunában beállott változás súlya az 
új faunaelemek megjelenésén nyugodott, addig a kromeri fauna jellemzője — 
legalább ugyanilyen mértékben — a harmadkorból átjött faunaelemek 
eltűnése, hogy a korszak végével ez a tünet még szembeötlőbb legyen. 
Innen ered egyesek törekvése, amellyel a harmad- és negyedkor határát a 
kromeri elejére (Steh lin , Schaub), sőt végére (K ormos) tették.

Áttérve a részletekre, megállapíthatjuk, hogy bár az alacsonyabb- 
rendű gerinceseket nem ismerjük innen annyira, mint az emlősöket, azt 
máris látjuk, hogy a Palaeobatrachidák túlélték a kalabriai-sziciliai határt, 
a struccok viszont nyomtalanul visszahúzódtak a ((kromeri» faunák fel
lépése előtt. Ez a megállapítás alátámasztja azt a feltevést, hogy — leg
alább is a Magyar medencében — a «meridionalis»-os faunák idején 
kiterjedt száraz puszták a rákövetkező szicíliai (kromeri) emelet idején 
erősen háttérbe szorultak.

A kislángi rovarevő-világ túl szegényes ahhoz, hogy a rendkívül 
sokoldalú «kromeri» Insectivora-faunával összevessük. így egyelőre tisztá
zatlanul kell hagynunk azt a kérdést, milyen mértékben vette ki részét a 
«meridionalis»-os fauna a gazdag drogontherii»-s Soricida-fauna kialakításá
ban, illetve mennyiben új bevándorlói ezek a szicíliai emeletnek.

A Lagomorphákról még túl keveset tudunk ahhoz, hogy fellépésük
ből, eltűnésükből — és egyáltalában: kapcsolataikból — következtetése
ket vonhassunk le. Annyi azonban tény, hogy míg a kalabriai emelet 
felső részében a Palaeolaginák mellett (a földközitengeri övben inkább 
ezek helyett) valódi Leporinák jelennek meg, addig a szicíliai emelet — 
legalább is É. és Középeurópában — kizárólag Palaeolaginákkal indul, 
hogy az emelet végéig ezek fokozatosan visszahúzódva teljesen átadják 
helyüket a valódi Leporináknak.

Ami viszont az Ochotonidákat illeti, megállapíthatjuk, hogy — míg a 
Palaearctis területén egészen a Kárpátokig már a Hipparion-faunákkal 
együtt valódi Ochotoninák jelennek meg, addig nálunk a családot (az 
alsó-pliocénről nem is beszélve) még a kalabriai emelet felső részében is a 
Prolaginák képviselik, és csak a szicíliai emelettel jelennek meg itt — de 
most már kizárólagosan — az Ochotoninák. Nyugaton viszont a Prolagi
nák még a szicíliai, a Földközi tenger vidékén pedig még ennél is fiatalabb 
időkbe átjutnak.
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A rágcsálók egyes családjai igen különbözőképpen képviseltek a 
faunában, ennek megfelelően következtetéseinknél is változó értékűek. 
Egyáltalában nincsenek a faunában, vagy jelenlétüket bizonytalan nyomok
kal valószínűsítik a Sciuridák, Gliridák, Dipodidák, Cricetidák, Muridák 
és Hystricidák. Ezzel szemben valamennyi várható típusukkal jól képvisel
tek a Castoridák, egyetlen szóbajövő alakjukkal a Spalacidák és — az egész 
faunakép sztratigrafiai értékelésére döntő módon — gazdagon az Arvi- 
colidák.

A Castoridák közül a — nevezéktanilag még tisztázatlan — kis 
Trogontheriinát az irodalom eddig villafrankainál idősebb rétegekből 
jelezte csak, a közép-alakot, a Trogontherium cuvieri (=Conodontes bois- 
villetii) fajt jellemző villafrankai típusnak tekintették, míg a nagy Trogon- 
therium-ot, a T. ( — Diabroticus) schmerlingi-1 fiatalabb — kromeri-mos- 
bachi — rétegekből ismerték. Kislángon az első kettő együtt lép fel. Ezt a 
megfigyelést alátámasztja az a tény, hogy a dunaalmási Archidiskodon 
planifrons-os édesvízi mészkőből típusos T. cuvieri-kllkapcsot őriz a Ter
mészettudományi Múzeum Föld- és Őslénytára, a malusteni «meri dió nalis»- 
os faunában pedig ugyancsak fellép a kis Trogontheriina ( «Steneofiber 
covurkliensiS))); mindez azt igazolja, hogy a két alak párhuzamosan élt 
a kalabriai emelet idején. A harmadik Trogontheriina viszont kétségtele
nül a szicíliai emeletre korlátozottan került elő valamennyi jól szintezett 
lelőhelyéről; egyik igen érdekes előfordulása a H alaváts óta ismert 
szegedi, ahonnan artézi kútfúrásból, 252 m mélységből került felszínre, 
Arianta arbustorum, Planorbis corneus, Limnaea palustris, Melanopsis 
esperi, Lithoglyphus naticoides, Bythinia podwinensis, Viviparus zsigmondyi, 
Viviparus böckhi, Valvata piscinalis, Theodoxus semiplicatus, Pisidium  sp. 
puhatestű-fajok kíséretében. A kislángi faunában lévő Castor-faj alapján 
aCastor-ok rendszertana körüli zűrzavar miatt rétegtani következtetéseket 
nem vonhatunk le.

A Spalacidák közül Kislángon a Prospalax priscus fordult elő, elég 
szegényes, de jól meghatározható anyaggal. Ez a faj nemcsak a Villányi 
hegység kromeri szintjéből került elő; igen jó megtartású fogas állkapocs 
alapján a baróti alsó-kalabriai (baróti) korú lignitből is biztosan kimutat
ható. További kalabriai korú Spalacidák (Pliospalax stb.) csak Dél- 
besszarabiából kerültek elő. Valódi Spalacinák csak a magyar szicíliai korú 
faunákból kerültek elő, régibb vagy hasonlókorú nyugatabbi előfordulásai
ról nem tudunk. Ez amellett szól, hogy a ,,tachyoryctina“-Spalacidák a 
kalabriai-idősebb szicíliai szintekre korlátozódnak, míg a valódi (előbbiek
kel közvetlen fejlődéstörténeti kapcsolatban nem álló) Spalacidák a szicíliai 
emeletben lépnek fel először — területileg valamennyi DK-Európára kor
látozva.

Az Arvicolidák 8 faja került elő a faunából. Ezek közül kettő (Mimo- 
mys reidi és M . newtoni) a délangol Crag-ek hasonlókorú leleteiből is ismert, 
3 további Mimomys-ío] új, végül két faj egy új — óriástermetű — Mimomys- 
rokonságbeli nemhez tartozik, egy pedig a gyökértelenfogú Lagurus-nem 
új faja. Ez az Arvicolida-együttes három meglepetést okozott. Először is
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azt vártuk volna, hogy Mimomys pliocaenicus kíséretében alacsonyfogú, 
coelodont sisakú alakokat fogunk itt találni. Ehelyett pliocaenicus-1 (ame
lyet ne tévesszünk össze a szicíliai faunák M. «pliocaenicusv-kval, a rövid- 
sisakú, ovális-szabálytalan tölcsérű valódi pliocaenicus-szál szemben fel
tétlenül fejlettebb M. méhelyi-ve 1) egyáltalában nem találtunk a faunában, 
ezzel szemben a közepes-kis Mimomys-fajok egy kivételével nem coelodon- 
tak  és egyikük sem különösen brachyodont. Másodszor azt vártuk volna, 
hogy igen generalizált, brachyodont-gyökeres, kistermetű Mimcmys- 
fajokon kívül (mint pl. a M. moldavicus) más Arvicolida ne lépjen föl a 
faunában. Ezzel szemben a legnagyobb óvilági Arvicolidákat ismertük 
meg az itteni Kislángia-кЪап, cseppet sem brachyodont, amellett fejlett 
cement kitöltésű alakokat. Végül K ormos nyomán már az alsó kromeri 
szintben várt uk a Lagurus-nemzetség gyökeresfogú Mimomys-ősét — és a 
kalabriaiban is típusos, gyökértelenfogú Lagurus-fajt találtunk Kislángon ! 
Mindez azt mutatja, hogy — sok más hasonló eset után megint — túl 
rövid evolúciós időket tételeztünk fel az egyes csoportoknál.

H inton a Méhely  által felismert nagy sztratigrafiai-kronológiai 
értéket kiaknázva, monográfiájában a Microtinákra új sztratigrafiát 
épített fel (1). Ennek bennünket közelebbről érdeklő alsó tagjai:

a) Norwich Crag, Weybourne Crag: Mimomys pliocaenicus, reidi és newtoni.
b) Shelly Crag, E. Runtcn: M. pliocaenicus, intermedius, savini.
c) Upper Freshwater Bed, W. R nton: M. intermedius, savini, majori, 

Evotomys sp., Pitymys gregaloides, arvaloides, Microtus arvalinus, nivaloides, nivalinus, 
ratticepoides.

d) Themse magas terrasza: Mimomys cantianus, Evotomys sp., Microtus vagy 
Pitymys sp.

H inton szintazonosítását alapul véve építette ki saját bő faunisztikai 
adataival kibővítve K ormos és H eller  a maga — egymásközt eléggé 
egyező — sztratigrafiáját, amely különösen a szicíliai emelet részletesebb 
tagolásához nyújtott igen sok adatot. Mindkettő lényeges hibája, hogy — 
mivel nem ismerték eléggé a kalabriai mikro- és a szicíliai makrofaunát, az 
alsó szicíliai mikrofaunánkat «alsó kromeri» néven a felső kalabriaival 
(villafrankaival) párhuzamosították, a szicíliai emelet magasabb tagjai 
számára a «középső» és «felső» kromerit tartva fenn. E hibák kiküszöbölé
sével és a kislángi tapasztalatok feldolgozásával az Arvicolidák alapján a 
következő szintazonosítást adhatjuk az alsó-pleisztocénről:

1. K a l a b r i a i  e m e l e t .  Kísérő fauna: Elephantidák, Bovinák, Equiná1*, 
Caninák stb. nagy bevándorlási hulláma, utolsó masztodonok ( Anancus, «Mammut»), 
utolsó Hipparion stb. Európában. — Arvicolidái: Mimomys, Kislángia, Lagurus.

a) B a r ó t i  a l e m e l e t :  Archidiskodon planifrons-os faunák. — Arvico
lidái ismeretlenek.

b) V i l l a f r a n k a i  a l e m e l e t .  (Günz I.?) Regressziós fázis, kontinen
tális faunák: Archidiskodon meridionalis-os, Anancus-os, «Mammut»-os faunák; 
Hipparion, Allohippus, Macrohippus, Leptobos stb. kíséretében. Arvicolidái:

Mimomys pliocaenicus, reidi, newtoni, stehlini, moldavicus, simplex, coelodus, 
kislángensis.

Kislángia ondatroides, kadici.
Lagurus arankae.



c J S a i n t - P r e s t i  a l e  rn e l e t  (?Intergünz és günz II.). Előbbihez 
hasonló kontinentális szakasz, A. meridionalis-os faunájából már hiányoznak a 
masztodonok, Hipparion stb. — Arvicolidái ismeretlenek.

2. S z i c i l i a i  e m e l e t .  «Trogontherih-s faunahullám (tulajdonképpen 
Parelephas wüsti =  cromerensis, gazdag (?új) Insectivora-faunával, Bison, Equus, 
Cervus stb. fellépésével, utolsó Fpzmacha/rodus-okkal stb. — Arvicolidái: Dolomys, 
Mimomys, Pliomys, Lagurus, Clethrionomys, Allophaiomys, Ungaromys, Baranomys, 
Microtus, Pitymys.

a) V i 11 á n у i a l e m e l e t  (Günz II-mindel Linterglaciális). Makró- 
faunái ismeretlenek, mikrofaunáiban dominálnak a később kihaló régies elemek 
(Dolomys milleri, Mimomys «pliocaenicus», Pliolagus, Prospalax stb.) és hiányoznak 
a gyökértelenfogú pockok (Microtus, Pitymys). — Arvicolidái:

Ungaromys nanus, weileri.
Baranomys lóczyi, langenhalsi.
Dolomys milleri.
Mimomys «pliocaenicus» ( =  méhelyi), rex, hassiacus, newtoni, pusillus, franconi- 

cus, intermedius.
Pliomys episcopalis, dalmatinus, hungaricus.
Lagurus pannonicus.
b) K r o m e r i  a l e m e l e t  (? mindéi I). Faunaképéből hiányoznak a régies 

alakok és fellépnek a modern pockok (Microtus, Pitymys, Clethrionomys), valamint 
arktikus elemek (Lemmus, Gulo, Ovibovinák). — Arvicolidái:

Mimomys newtoni, pusillus, franconicus, intermedius, savini, majori, fejérváryi, 
kormosi.

Pliomys episcopalis, coronensis.
Clethrionomys esperi, hintoni, aff. glareolus.
Lagurus pannonicus.
Allophaiomys pliocaenicus, laguroides, ruffoi.
Arvicola bactonensis, praeceptor, greeni.
Pitymys arvaloides, gregaloides, hintoni.
Microtus arvalinus, nivalinus, nivaloides, subnivalis, ratticepoides.
Lemmus aff. lemmus.
ej M o s b a c h i  a l e m e l e t  (? intermindel, mindéi II). Faunaképét jel

lemzi a további modernizálódás, átjövő típusok óriásformái, arktikus alakok stb. — 
Arvicolidái:

M imomys cantianus.
Pliomys episcopalis, coronensis.
Clethrionomys acrorhiza.
Arvicola greeni, praeceptor, mosbachensis.
Lagurus pannonicus.
Pitymys arvaloides, gregaloides, schmidtgeni.
Microtus arvalinus, coronensis, subarvalis.
Lemmus aff. lemmus.

Fenti összeállítást még áttekinthetőbbé tenné, ha megfelelő mennyi
ségű vizsgálat alapján táblázatban mutathatnánk be a több szintre kiter
jedő alakok egyedszám-erősségét szintről-szintre. E tekintetben azonban 
egyelőre csak néhány adatunk van (Lagurus), mivel a régebbi gyűjtések 
még nem terjeszkedtek ki ilyen részletekre.

A ragadozók közül a Canidák az aszti után nagy tömegben lepték el 
Európát — Északamerika felől: míg az asztiból egyedül egy Ruscirtalopex- 
fajt ismerünk, addig már a baróti alsó kalabriaiban megjelennek igazi 
Caninák, Valdarnóban pedig már egész soruk él. A kislángi Canis és Vulpes 
túl hiányosak ahhoz, hogy pontosabb helyüket rögzítsük, mindazonáltal 
ezek is kétségtelenül a valdarnói gazdag Canida-fauna tagjai. Érdekes, 
hogy az itteni Xenalopex nem a francia, illetve későbbi villányi hegységi 
Nyctereutinához csatlakozik szorosabban, hanem a perpignani öregebb és 
malusteni azonoskorú Ruscinalopex-hez.
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A kislángi Mustelida- és Hyaenida-anyag túl szegényes következteté
seknél való felhasználásra, ennek ellenére feltűnő, hogy a Magyar medence 
mindkét alsó-pleisztocén emeletéből hiányoznak a nyugati hasonlókorú 
faunákban gyakori kis hiénák (perrieri, arvernensis), és helyettük a nagy 
Pachycrocuták képviselik a családot.

A macskafélék, mint az aszti felől a fiatalabb pleisztocénbe átmenő 
csoport, nem sokat mondanak, leleteik pedig amúgy sem túl gazdagok. 
A Machairodontidák sem mondanak e téren többet.

A patások közül az ormányosok önmagukban is már rögzítik a fauna 
korát: a masztodonok jelenléte kizárja a legfiatalabb szintbe sorolást, 
viszont az elefánt jellege kizárja az alsó szintet, nem beszélve arról, hogy 
zápfogainak lamellaszáma alapján is csak a középső, villafrankai szintbe 
volna sorolható.

A többi patás-csoport, bármilyen fontosak is legyenek az alakjaik, 
mind fejlődéstörténeti, mind szintezési vonalon, egytől-egyig csak a fauna 
kalabriai jellegét bizonyítják, finomabb szintezését nem segítik elő lénye
ges adatokkal.

Mindent egybevetve tehát végleg megállapítható, hogy a kislángi 
fauna a kalabriai emelet villafrankai szintjébe tartozik mint ennek, de az 
egész kalabriai emeletnek is kiemelkedően legnagyobb fajszámú faunája.
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