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ELŐSZÓ

A Villányi hegység klasszikus ősgerinces lelőhelyeit több mint egy évszázad óta ismeri a 
tudományos világ. Petényi Salamon János 1847. évben végrehajtott gyűjtései és azok, sajnos 
lezáratlanul megszakadt vizsgálata után, 60 évig nem sok történt a lelőhelyek őslénytani anyagának 
megismerésére. K ormos Tivadar 1910-ben elindított rendszeres gyűjtő és feldolgozó munkája 
hozott új lendületet a szinte kimeríthetetlenül gazdag lelőhelyek kutatásában. Az ő —  közel harminc 
évet felölelő —  fáradhatatlan gyűjtő- és feldolgozó munkásságának köszönhető, hogy a Villányi 
hegység alsó-negyedkori lelőhelyeiről az egész világ tudományos közvéleménye korszerű képet kapott.

K ormos kutatásainak rétegtani-faunisztikai eredményeit két —  egyformán 1937-ben meg
jelent — összefoglaló cikkében, monoglacialista irányú felfogásában adja közre ; gyűjtésének, 
valamint faunisztikai-rendszertani vizsgálatainak monografikus összefoglalása azonban már nem 
születhetett meg.

Napjaink őslénytani kutatásának aprólékosabb rétegtani kérdésfelvetése és faunisztikai- 
cönológiai beállítása szükségessé tették, hogy a régi, klasszikus lelőhelyeken, valamint új gyűjtési 
lehetőségeket rejtő feltárásokban a Villányi hegység ősgerinces-maradványaiból rendszeres gyűjtő- 
és ásatómunkával további — főleg a statisztikus kiértékelés és faunaelem-gyakorisági vizsgálatok 
céljaira alkalmas — gyűjtéseket eszközöljünk.

Ezt a munkát a M. Áll. Földtani Intézet megbízásából, a Magyar Tudományos Akadémia 
Földtani Főbizottsága hozzájárulásával szerző indította el, az 1953— 1955. években. Munkatársai 
a M. Áll. Földtani Intézetből K lein József, K retzoi Miklósné Varrók Sarolta és Varga 
Gáborné állandó, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és Őslénytára részéről Jánossy Dénes, 
Állattára részéről Topál György, Történeti Tára részéről pedig Bökönyi Sándor időközi rész
vételével.

A munka összeállításában és sajtó alá rendezésében Varga Gáborné és K retzoiné Varrók 
Sarolta működtek közre.

Az itt közzétett összefoglalás az 1953— 1954. évi és amennyiben ez már lehetséges volt, 
1955. évi gyűjtések feldolgozásának faunisztikai-rétegtani megfigyeléseit adja. A gyűjtött nagy- 
mennyiségű vizsgálati anyag összefoglaló rendszertani-fejlődéstörténeti vizsgálatának eredmé
nyei a gyűjtési munkálatok befejezésével kerülnek közlésre.





Az őslénytani rendszertan egy idő óta válságban van. A morfológiai rendszertan derűs 
optimizmusa, melyben H. v. Meyer, Marsh, Filhol, Gattdry, Zittel, Cope, Schlosser és mások 
éltek, bizonyos tekintetben túlélte önmagát — és semmi olyan nem jött a helyébe, mely méltó foly
tatása lehetne. Ez különösen olyan csoportok vizsgálatánál válik nyomasztóvá, melyek az élő cso
portok rendszertanával állnak szorosabb kapcsolatban és a recens zoológia faj- és nemzetség-fogal
mával bonyolódnak össze ; azokról a csoportokról nem is beszélve, melyek tömegvizsgálatokat 
tesznek lehetővé.

Ha paleontológus szembe mer időnként ezekkel a kérdésekkel nézni, gyakran kerül abba 
a nem egészen irigylésreméltó helyzetbe, hogy afölött kell a fejét törnie, hogy az általa felállított, 
morfológiailag megalapozott rendszertani egységek, elsősorban fajok, egyáltalában megfelelnek-e 
a recens zoológia értelmében vett taxonómiai egységeknek, vagy sem. A paleontológus morfológiailag 
körülhatárolt fajai egyszer a zoológus nemzetség fogalmát (vagy legfeljebb egy monotipikus nem
zetség faját fedik), máskor viszont — és egyáltalában nem ritkán —  még alapfajokat sem, hanem 
egyszerűen egy zárt populáció kiugró példányait fedik. így pl. nehezen képzelhető el, hogy a középső 
Sivalik faunájában egyidejűleg ugyanolyan cönológiai egységben 11 közelrokon Dryopithecina-faj 
élt, de az ,, Aceratherium incisivum”  Samos alsó-pliocénjébcn egy faunában, egyidőben föllépett 
három varietását sem tarthatjuk valószínűnek a zoológus tapasztalatai és szempontjai alapján !

Ilyen és hasonló kérdések arra késztették a szerzőt, hogy — nem elsőnek és nem is mint 
egyedüli — megkísérelje a morfológiai szisztematika más módszerrel nem helyettesíthető munkájá
nak megfelelő ellenőrzését és hitelesítését. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy ennek egyetlen már ma 
is járható útja a finomrétegtani, ősföldrajzi, ökológiai és cönológiai vizsgálatokkal kiegészített és 
ellenőrzött populáció-statisztikai tömegvizsgálat lesz. Mindaddig, amíg egy faj vagy más tetszőleges 
alacsonyabb rendszertani egység nem ellenőrizhető ilyen módszerekkel, addig legfeljebb morfológiai 
egységnek tekinthető, de semmiképpen sem teljes értékű rendszertani kategóriának. Ez azonban 
maga után vonja, hogy minden olyan kísérlet, mely a felállított új kategóriákat egyes példányok 
összehasonlítása révén kívánja realizálni, illetve új egységeit józan „önmegtartóztatással” felállítani, 
céltalannak és reménytelennek tekinthető ; minden morfológiailag megfogható (és természetesen 
nem egy kis csoport morfológiai variációjában fekvő) különbséget rendszertanilag is rögzíteni kell 
—  egy utólagos komplex ellenőrzés szükségletével, mely az elválasztás realitását ellenőrzi.

E fölött á munkamódszer fölött bírálatot olyanok, akik magukat ,,összevonók” -nak szeretik 
nevezni a „széthasogatók” -kal szemben (az ő kifejezéseik), gyakran és előszeretettel gyakorolnak. 
Ez a kritika sohasem árthat — hacsak nem magának a kritikusnak. De hogy ez a bírálat egy új 
irányzat fölött milyen mértékig ésszerű, az további kérdés. Ezt a kritikus kell, hogy megfelelő 
önkritikával megítélje, még akkor is, ha egy olyan tudományos tekintélyről van szó, mint G. G. 
Simpson.

Az előttünk fekvő faunisztikai-rétegtani összefoglalás azzal a céllal készült, hogy a Villányi 
hegység gazdag alsó-negyedkori gerincesanyagának a fenti gondolatmenet szellemében végrehaj
tandó revízióját kronológiai adatokkal alátámassza, illetve az ökológiai és cönológiai anyag kiérté
keléséhez a szükséges faunisztikai adatokat szolgáltassa.

Az itt újonnan felállított rendszertani egységek közbeiktatott rövid- diagnózisai a nélkülük 
csonkán maradó faunakép kikerekítése érdekében kerültek a munkába. Ugyanígy a hasonló össze-
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foglalásokban rendszerint esedékessé váló nevezéktani változtatások és a statisztikus faunaképből 
is következő fajbevonások kimerítő indokolás nélkül kerültek bedolgozásra, nehogy a rendszertani- 
nevezéktani kérdések túlzott előtérbe nyomulása a megadott faunisztikai összkép egységét zavarja.

Mindezek a kérdések a munka következő, rendszertani-fejlődéstörténeti részében kerülnek 
megvitatásra.

Ami végül a faunisztikai anyag kiértékelésénél, illetve az Arvicolida-anyag vizsgálatából 
nyert cönogenetikai kép kialakításánál alkalmazott módszereket illeti, röviden utalunk az idevonat
kozó fejezeteknél mondottakra.

II. A KUTATÁS TÖRTÉNETE

Ismereteink a Villányi hegység alsó-pleisztocén gerincesfauna-lelőhelyeiről egy évszázadot 
meghaladó időre nyúlnak vissza. Az első leletet Werther Frigyes gyűjtötte 1847-ben Beremenden. 
Erről Petényi Salamon János, az innen származó anyag első leírója halála után megjelent jelenté
sében (131. 37.) a következőt mondja :

„Midőn . . .  az 1847-ki april 27-én a Drávához keletdélfelé nyíló nagyobbik, úgynevezett 
felkőbányában (Oberer Steinbruch) nagyobb szikladarabok repesztettek le az éjszaknyugotfelé 
álló hosszabb sziklafalról : akkor egyszerre tűntek elé azelőtt soha észre nem vett, a sziklafalon 
felülről függélyesen aláterjedő rozsdavörös, csontdús hasadékok.”

„Werther Fridiik úr községtanácsos Budán s ugyanott tulajdonosa az újvidéki (Neustift) 
külvárosban általa alapított nagyszerű technikai gyárnak, egyszersmind felügyelője több magas 
uraságok technikai intézeteinek Magyarhonban, volt azon derék férfiú, kit mivel jobban megjutalmazni 
képesek nem vagyunk, kötelességünknek tartjuk itt a tudomány nevében érdemszerűleg megemlí
teni ; —  ő volt az, aki 1847-dik májusbani hivatalos kőrútjában a dárdai herczegi uradalomban 
fekvő Beremendet is meglátogatá, s az ott nemrég napfényre jött, de kevés figyelemre méltatott 
csonttorlatnak egy darabját magával Budára felhozván, azt országos kincstári tisztviselő Haumann 
László úr által a kir. magyar természettudományi társulatnak június 2-án vizsgálat végett átküldé.”

A Természettudományi Társulat azévi közgyűlésén június 5-én hozott határozattal meg
bízta K ubinyi FERENCet és Petényi Salamon JÁNOst a lelőhely felkutatásával. Még június 8-án 
Beremendre utaztak, tanulmányozták a leletet és három napig gyűjtéseket eszközöltek.

Jelentésük alapján a Társulat elhatározta, hogy az anyagot Petényi vei és KuBiNYival 
feldolgoztatja és a vizsgálat eredményeit összefoglaló jelentést Évkönyvében kiadja.

Petényi szorgalmasan munkához látott, de a háborús zavarok és a szabadságharc szeren
csétlen kimenetele nagymértékben hátráltatták munkáját. Ehhez jöttek még a szinte áthidalhatatlan 
nehézségek a meghatározásnál : az irodalomhiány és az összehasonlító anyag hiánya. Ezért az 
előmunkálatok befejezése után H. v. MEYERhez, az akkori idők vezető emlőspaleontológusához 
fordult, aki a hozzá küldött anyagról és Petényi meghatározásairól 1851. június 3-ról keltezett 
levelében a következőket írja PETÉNYinek :

„Euer Wohlgeboren ! Hatten die Güte mir 3 Schächtelchen mit fossilen Knochen aus Ungarn 
zur Untersuchung mitzutheilen, welche hiebei besten Dankes zurück erfolgen . . . ”

„Über die mitgetheilten Gegenstände bin ich leider nicht im Stande, die gewünschten Auf
schlüsse jetzt schon zu geben. Es werden hiezu Vergleichsmittel erfordert, die man selbst in grösseren 
Museen nicht antrifft, und nach erst zusammen zu bringen sind. Ich habe daher mehrere dieser 
Gegenstände gezeichnet, und bin dadurch im Stande, mit der Zeit eine genaue Bestimmung dersel
ben zu geben. Die Ermittlung des Species der übersendeten Gegenstände ist um so schwieriger, da 
wohl die meisten Reste von lebenden Species herrühren werden, von denen die Skelete nicht voll
ständig angefertigt sind.”

„Die Beremender diluviale Knochenbreccie ist sehr interessant. Von Vögeln und vom Genus 
Mus habe ich nichts vorgefunden ; wohl aber viele Reste von Fröschen, deren es 4 bis 5 Arten 
gewesen sein mögen. Die Schlangenreste gehören vielleicht auch mehr als einer Species von Colu- 
brinenan. Von ihnen hat sich auch das Gelenkbein des Unterkiefers öfter gefunden. Den Hasen hatte 
ich vom lebenden nicht unterschieden. Von Arvicola lassen sich nach den Kiefern 3 Species unter
scheiden. — Was für Mus angegeben ivar, rührt von Cricetusartigen Thieren her, deren es auch 3
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gewesen sein können. Die TkzZ^a-Reste kommen mit Talpa europaea überein. Von Sorex lassen 
sich deutlich 2 Species unterscheiden* von der kleinern liegen nur zwei Unterkieferhälften vor, die 
eine mit den Zähnen ; alle übrigen Reste gehören der grossem an. Die Musteliden sind durch 3 
Species vertreten, von denen zwei dem eigentlichen Genus Mustela, die dritte dem Genus Putorius 
angehört. Letztere scheint Putorius erminea Lin . z u  sein. Die grösste Species von den dreien ist nur 
durch den untern Stosszahn angedeutet, der auf ein Thier, von der Grösse von Mustela martes schlies- 
sen lässt.”

„Eine entschieden neue Species habe ich unter den mitgetheilten Gegenständen nicht 
gefunden, ich würde sonst sehr gern Ihrem Wunsche entsprochen, und dem Herrn Franz von Kubi- 
nyi ein öffentliches Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste dargebracht haben.”

„Unter Wiederholung des besten Dankes für Ihre Gefälligen Mittheilungen, und in der Hoff
nung, Ihnen später über die Gegenstände genauem Aufschluss geben zu können, habe ich die Ehre 
hochachtungsvoll zu sein Euer Wohlgeboren ergebensten Diener Hebm. v . Meyer —  Frankfurt 
am Main, den 3. Juni 1851.”

Majdnem egyidőben a levéllel Meyer egy rövid cikkben is beszámolt a beremendi leletről 
— az akkori szokásnak megfelelően H. G. BronnIioz, a folyóirat szerkesztőjéhez címzett levél for
májában — melyben többek között a következőket mondja (106. 679.) :

„In einem nächst der Drave gelegenen Kalksteinbruch bei Beremend im Baranyaer Komitat, 
fand Oust. Petényi mit Franz von K ubinyi im Jahre 1847. eine Knochenbreccie, welche rötlich 
von Farbe, theils fest und theils lose ist, und eine ungeheure Menge von Knochen enthält. —  Ganze 
Blöcke sollen aus Schlangenwirbeln, denen der Colubrinen ähnlich bestehen. Herr Petényi theilte 
mir eine Auswahl von Wirbelthieren dieser Breccie mit. Die von Sadler, dem früheren Custos — 
vermutheten Vögelknochen bestätigen sich ebenso wenig, als das Genus Mus in dieser Breccie. 
Dafür rühren viele Reste vön Fröschen her, deren es 4— 5 Arten gewesen sein mögen, worunter 
keine von auffallender Grösse. Sonst fanden sich Reste von Lepus, der vom lebenden nicht verschieden 
zu sein scheint.

3 Species Arvicola, 3 Species von CVieebus-artigen Nagern.
Talpa von T. europaea nicht verschieden, 2 Species Sorex und 3 Species Musteliden, von 

denen zwei dem eigentlichen Genus Mustela, — dic 3-te dem Genus Putorius angehört, letzte scheint 
Putorius zu seyn.”

Meyer továbbra sem boldogult a beremendi anyaggal — fenti lovagiatlan rövid cikkénekt 
közlésétől eltekinthetett volna ! Mindenesetre azt hitte, hogy Petényi meghatározásbeli tévedését 
(Cricetina helyett Mus-1 határozott) pellengérezi ki, miközben éppen ő volt az, aki az anyag jelentő
ségét telj esen félreismerte. Petényi— bár elkedvetlenítette Meyer kritikája — ítéletében nem hagyta 
magát befolyásoltatni és hozzálátott az általa újnak hitt alakok leírásához. Mielőtt azonban mun
káját nyilvánosságra hozhatta volna, hosszabb betegség után meghalt és kézirata csonka maradt. 
Halála után kilenc évvel látott végre napvilágot a munka az Akadémia kiadásában, „Hátrahagyott 
munkái”  egy fejezeteként.

Kéziratát azonban a hozzá nem értő szerkesztők Meyer bírálata szellemében „átdolgozták” 
és ezáltal még jobban megcsonkították (131. 35— 81.).

Petényi életében — Meyer rövid cikkétől eltekintve —  csak három közlemény jelent meg, 
melyek a beremendi lelőhellyel vagy annak őslénytani anyagával foglalkoznak. Kettőben K ubinyi 
ismerteti részletesen a lelőhelyet, a gyűjtés körülményeit és foglalkozva a „csonttorlat” létrejöttének 
lehetőségeivel, a csontokat ragadozó madarak által összehordottnak tekinti (97.56., 96.). A harmadik 
közlemény Petényi rövid ismertetése az előkerült őslénytani anyagról, az innen származó új Mus- 
telida-fajok felsorolásával (130.). Részletes leírást ad a következő új fajokról :

Mustela martelina 
Mustela beremendensis 
Foetorius palermineus 
Talpa vulgaris fossilis 
Crossopus fissidens 
Sorex gracilis 
Crocidura gibberodon
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A mellékelt két rézkarc-tábla közül az egyik a leírt új fajok ábrázolását adja, a másik a nyúl-, 
kígyó- és kétéltű-maradványok rajzait. A ragadozó- és rovarevő-ábrázolások kivitelben olyan pon
tosságot érnek el, hogy a legkorszerűbb rendszertani részletkutatások aprólékos igényeit is minden
ben kielégíthetik.

A rágcsálók közül Arvicola-fajokat (a későbbi Dolomys- és Mimomys-ia,]ok), valamint a 
hörcsögöt (ez bizonyult később Bhinocricetus-nak) említ. A nyúlról, melyet K itbinyi ismertetése 
(98. 69— 77) még Lepus beremendensis néven említ, a munka már csak rajzokat közöl ; részletes 
leírása hiányzik.

Még Petényi életében — vagy közvetlenül halála után —  járt Beremenden P. Partsch, 
a bécsi Természettudományi Múzeum (akkor még ,,Hofmineralien-Cabinet” ) igazgatója. Mint később 
látni fogjuk (133. 289.), jelentős eredménnyel. Gyűjtése a bécsi Természettudományi Múzeumba 
került.

Néhány év múlva K. G. Peters járt és gyűjtött Beremenden — kis eredménnyel. Erről 
előbb a mecseki liászt tárgyaló munkájában (133. 288—289.), majd ugyanez évben a nussdorfi emlős- 
mikrofauna tárgyalása kapcsán (134. 120.) számol be. Előbbi dolgozatában ezt írja :

„Was mich nach Beremend hinzog, war aber keineswegs die Sehnsucht nach der stratigra
phischen Bestimmung dieses mir vorher völlig unbekannten Kalksteins, .sondern der merkwürdige 
Inhalt jener Klüfte, den wir aus den Wiener Sammlungen und aus dem Pesther Nationalmuseum 
schon seit einer längeren Reihe von Jahren kennen. Von dem verewigten Partsch, von Petényi 
und Franz von K ubinyi wurden hier grosse Mengen von winzigen Knöchelchen gesammelt, die 
zumeist Nagern (Lepus, Cricetus, Hypudaeus) und Insectenfressern {Talpa, ? Vespertiliones) auch 
Musteilinen und Schlangen angehören und durch rothen Eisenocher mit reichlichen Kalksinterge
bilden zu einer förmlichen Knochenbreccie verkittet sind. In der Regel gab es einzelne Klüfte oder 
doch einzelne Partien in grösseren Hohlräumen, die vom Kalksinter verschont geblieben waren und 
wo die Knöchelchen in einem eisenschüssigen Lehm sassen. In solchen war es möglich eine Ausbeute 
zu machen. Bei meinem Besuche war leider keine solche Kluft eröffnet und ich musste mich trotz der 
grössten Bereitwilligkeit der Steinbruchaufseher und Arbeiter mit sehr unbedeutenden Restchen 
begnügen.”

Végezetül még lábjegyzetben megjegyzi : „Ich hoffe auf diese Fauna bei einer anderen 
Gelegenheit zurück zu kommen.”

Ezt az ígéretét Peters nem váltotta be ; Beremendről már csak említett nussdorfi 
fauna-ismertetésének egy kis szakasza szól, melyben ezt mondja a jegyzőkönyv: „Nach dem Herr 
Prof. Peters noch auf die Verwandtschaft dieser Lössfauna mit charakteristischen Arten aus der 
Knochenbreccie von Beremend in Ungarn hingewiesen und hinsichtlich letzterer erklärt hat, dass 
die daselbst herrschende Spitzmaus nicht ein Sorex, sondern ein Crossopus, warhscheinlich C. fodiens 
sei, bittet er die Freunde der Paläontologie . . . etc.”

Ezzel a két megnyilvánulással a beremendi fauna ügyé talán hosszú időre feledésbe mént 
volna, ha Th . FucHSnak, aki akkor a Hofmineralien-Cabinet őre, fel nem tűnik A. NEHRiNGnek a 
Thiede-i lemminges faunáról szóló dolgozata, a pleisztocén mikrofauna-kutatások elindítójának 
nagy érdeklődést keltett munkája (116. 1— 28.). Ennek a dolgozatnak a hatása alatt felajánlotta 
NEHRiNGnek, vizsgálja meg a nussdorfi anyagot is —  a NEHRiNGhez, Berlinbe küldött anyag mellé 
többek közt a bécsi Múzeum beremendi anyagát is mellékelte : „Ich erhielt . . . noch eine Collec
tion sehr interessanter Fossilreste von Beremend in Ungarn.” Nehring az irodalomból (Peters cikkei
ből) értesült Petényi gyűjtéséről és a pesti Múzeumtól ezt is megszerezte, sőt, mint maga is írja, 
Hoemann K ároly révén a Nagyharsányhegyről további vörösagyagba zárt csontmaradványokhoz 
jutott. Ezeket Hofmann 1874-ben szerezte, amikor a Villányi hegység rendszeres térképezését 
hajtotta végre (46). Mindezekről Nehring a következőket mondja : „Die Untersuchung und Ver
gleichung des Nussdorfer Materials war schnell ausgeführt, nicht so rasch gestaltete sich die Unter
suchung der Beremender Sachen, zumal da ich nachträglich zu denselben noch das ganze ansehnliche 
Beremender Material an kleineren Wierbelthier-Resten aus dem Nationalmuseum in Pesth durch 
die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. K renner hinzubekommen habe. Ursprünglich wollte ich 
die Nussdorfer und Beremender zusammen besprechen ; da aber einerseits die kleinere Wirbel
thierfauna von Beremend ganz andere Arten enthält, als die von Nussdorf, anderseits mir in diesen 
Tagen durch Herrn Dr. K arl Hofmann, Chefgeologen der k. ungar. Geolog. Landesanstalt sehr
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interessante Wirbelthierreste aus den Spalten des Harsány-Berges bei Villány zur Untersuchung 
angeboten und übersandt sind, welche mit denen von Beremend grösstentheils übereinstimmen, 
so halte ich es für zweckmässig, die Sachen von Beremend aus dem k. k. Hofmineralien-Cabinet 
mit denen aus dem Pesther National-Museum, sowie mit dem Material von Villány zusammenzu
fassen und für eine spätere Publication mir vorzubehalten.”  (117. 475—476.).

. A beremendi és nagyharsányhegyi anyagról dolgozata befejezésében a következőket írja :
,,Die Fauna der Knochenbreccie von Beremend in Ungarn, welche Peters a. a. О. für nahe 

verwandt mit der von Nussdorf erklärt, weicht nach meinen Untersuchungen ganz wesentlich von 
der letzteren ab, nicht so sehr in den klimatischen Schlussfolgerungen, welche sich daraus ziehen 
lassen, als in den Thierarten. Bei Beremend halsen wir statt der Nussdorfer Arvicola-Arten drei 
ganz eigentümliche Arvicolinen, deren Backenzähne im oberen Theile zwar Arvicola-ä,hnlich, im 
unteren Theile dagegen ganz abweichend gebildet, nämlich mit je zwei Wurzeln versehen sind ähn
lich wie es bei alten Exemplaren von Arv. glareolus der Fall ist. Dabei sind sie aber sonst von Arv. 
glareolus völlig verschieden, theils in der Grösse, theils in der Bildung der Schmelzfalten. Sie scheinen 
einem bisher unbekannten Genus anzugehö-ren, worüber ich bald Genaueres veröffentlichen werde. 
Der Crossopus von Beremend ist nicht Cr, fodiens, wie Peters annimmt, sondern eine andere, viel 
grössere Art. — Besonders charakteristisch sind endlich für Beremend die kleinen Hamsterarten, 
welche mit den kleinen osteuropäischen und südsibirischen Steppenhamstern (Cricetus arenarius, 
Cr. phaeus etc.) identisch oder nahe verwandt zu sein scheinen ; von diesen fehlt bisher bei Nuss
dorf jede Spur.

In klimatischer Hinsicht lassen allerdings die kleinen Wirbelthierfaunen von Nussdorf und 
Beremend gleichartigere Schlüsse zu. Sie deuten beide auf ein ehemaliges Steppenklima hin, undzwar 
die Nussdorfer Fauna auf ein Steppenklima mit nordischem Anstrich, wie es etwa jetzt in den süd- 
uralisclien Gebieten herrscht. Denn hier finden wir noch jetzt die sämmtlichen kleinen Säugethiere 
von Nussdorf lebend in einer Fauna vereinigt.

Dem geologischen Alter nach scheint die kleine Säugethierfauna von Nussdorf in die Post- 
glacialzeit zu gehören ; doch müssen weitere Funde erst noch lehren, ob sie der Sumpfschicht, in der 
die betreffenden Reste gefunden wurden, gleichalterig, oder ob sie einer etwas höher liegenden Schicht, 
etwa dem Löss, zuzurechnen sind. Im letzteren Falle würde mann im Stande sein, die Nussdor
fer Fauna auch für die Frage über die Entstehungsart des Löss zu verwerthen.”

A tervezett egységes faunafeldolgozásra NuHRiNGnél sem került sor ; a következő kereken 
húsz év alatt még négy alkalommal tért vissza egyik-másik beremendi, vagy nagyharsányhegyi 
alakra — anélkül, hogy a faunakép felvázolására vállalkozott volna.

Először kla szikus munkájában, a „Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit” -ben 
említi újra a beremendi törpehörcsögöket (118. 184.). Ugyanitt emlékezik meg elsőízben az itteni 
Desmana előfordulásról is („In Süd-Ungarn scheint einst eine Myogale-Species während der post- 
glacialen Steppenzeit existirt zu haben ; ich habe das Fragment eines Myogale-Unterkiefers in Händen, 
welches bei Beremend neben den Resten zahlreicher kleiner Steppenhamster gefunden ist.”  118. 
192.), úgyszintén a kígyómaradványok tömeges előfordulásáról (118. 210.).

Néhány év múlva, 1894-ben (119.) újra visszatér az 1879-ben valószínűleg új nemzetség 
képviselőjének tekintett beremendi nagy Arvicolidára. Merriam nemrégiben felállított Phenacomys 
nemzetségébe helyezve azt — kísérletképpen (119.). De Miller kritikája (110.) nyomán itt sem 
hagyja meg, hanem 1898-ban új nemzetség és faj típusaként írja le a beremendi anyagot Dolomys 
milleri néven (120. 13).

. Végül a nagyharsányhegyi anyagból egy új Spalacidát ír le (121.), Spalax priscus n. sp. néven.
Röviddel rá Nehriyg meghalt, a hozzá kiküldött magyar vizsgálati anyag pedig visszakerült 

Budapestre, ahol azt Méhely Lajos, kora vezető magyar zoológusa vette át további vizsgálat 
céljából.

Méhely előbb két kiránduláson (1904 és 1906) maga is gyűjtött Beremenden és a Nagy- 
harsány hegyen. Ezután elsőnek a maga-gyűjtötte nagyharsányhegyi állkapocslelet alapján Neh- 
ring Spalax priscus-kt egy számára felállított új Spalacida-nemzetségbe helyezi (107. 243— 258.).

Röviddel ezután megjelent nagy S palax - m о no g rá fi á j á b a n pedig részletesen foglalkozik a 
beremendi—nagyharsányhegyi Spalacida fejlődéstörténeti viszonyaival és ezt a ma élő Spalax-íkjok 
törzsfejlődésének kiindulópontjává teszi (108. 1—353.).
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Ezután Méhely a pocokmaradványok rendszeres feldolgozását vette tervbe. Alapvető 
munkájára (109.) időrendi áttekintésünk későbbi pontján térünk vissza részletesen.

Az 1910. évvel a Villányi hegység alsó-pleisztocén gerinces-faunáinak kutatása terén új 
korszak indult. Ebben az évben kereste fel K ormos Tivadar az akkori m. kir. Földtani Intézet 
megbízásából a Villányi hegység akkor ismert „preglaciális”  gerinces-lelőhelyeit : a P etényi jelentései 
óta ismert beremendi, a Hofmann által felfedezett nagyharsányhegyi és villányi, Somsich-hegyi, 
a Pálfy révén (123.) ismertté vált csarnótai, végül az ifj. Lóczy által jelentett villányi mészkő
hegyi lelőhelyeket (104.),

Ezeket a lelőhelyeket és az első világháború után már elsősorban csak a villányi Mészkő
hegyet 30 éven keresztül fáradhatatlan szorgalommal látogatta, mint gyűjtő, sőt gyűjtési ideje utolsó 
húsz évében magángyűjtőként — miután a M. Áll. Földtani Intézetnél viselt osztálygeológusi állásá
tól politikai okokból elmozdították — évente, némelyik évben kétszer is lelátogatva a lelőhelyekre. 
Harminc éves gyűjtői tevékenysége alatt, különösen Villányból, rendkívül gazdag őslénytani anya
got gyűjtött össze. Munkájához az akkori kultuszminisztertől kapott engedélyt, hogy magángyűjtő
ként ásatásokat folytathasson és ebből gyűjteményt állítson föl — azzal a feltétellel, hogy gyűj
teménye a magyar államra száll vissza.1 így gyűjtött kpzel húsz évig zavartalanul — és adta el a 
gyűjtött anyagokat (szintén zavartalanul) részben magyar állami gyűjteményeknek, részben pedig 
a külföldi gyűjtemények egész sorának. Azt mondhatnánk, K ormos a két Ameghino-testvér műkö
dését egyesítette személyében, s azt tovább súlyosbította az a körülmény, hogy kövületeket adott 
el olyan lelőhelyekről is, amelyeken még mint állami geológus, a M. Áll. Földtani Intézet számára 
gyűjtött, s amelyekről később, magángyűjtő korában már semmi körülmények közt sem gyűjthetett, 
mert azok már régen (pl. Polgárdi két évtizede) megsemmisültek, vagy kimerültek. Mindez K ormos 
személyét hazájában olyan megvilágításba helyezte, mely alkalmas volt a.rra, hogy őt az ország 
határain messze túlmenő jelentőségű tudományos tevékenysége megérdemelt gyümölcseitől meg
fossza.1 2

K ormos, sajnos, sosem jutott el odáig, hogy harminc éves gyűjtőtevékenységének anya
gát összefoglalóan ismertethesse. Gyűjtő munkája első éveiben futó jelentéseken kívül csak kiraga
dott, érdekesebb leleteket ismertetett. 1930 után egy nagyobb monográfia összeállításához fogott, 
kéziratának megjelentetésére azonban — féltékenységből elindított intrikák miatt — nem került 
sor. Ezt látva, K ormos monográfiája kéziratának egyes kisebb részeit, elsősorban az új fajleírásokat, 
egyes leletek vagy kisebb rendszertani csoportok leírásaiként szétszórtan közölte le. A feldolgozott 
faunák rétegtani és faunisztikai kérdéseit, vagy állatföldrajzi problémáit további cikkekben foglalta 
össze. Végül gyűjtésének tekintélyes hányadát K ormos más specialistáknak adta át feldolgozásra, 
így elsősorban a herpetológiai és ornitológiái anyagot, de emlőspaleontológiait is. így  idővel a Vil
lányi hegység ősgerinces maradványaival foglalkozó, egész tekintélyes irodalom született, melynek 
létrejöttén KoRMoson kívül egész sor belföldi és külföldi szakember fáradozott. E szétágazó és jelen
tős irodalom rövid áttekintését kívánjuk a következőkben adni.

Az első munka, mely K ormos gyűjtőtevékenységéről e területen beszámol, a Canis petényii- 
ről és kísérő faunájáról szóló leírása (49. 151— 178.), melyben a Csarnóta közelében a Tenkes és Cser- 
hegy közti nyeregben az országút mellett fekvő két kis kőfejtő csontbreccsájából a következő faunát 
írja le :

Neomys fissidens (P é t .)
Çrocidura gibberodon P é t . ( ?)
Leopardus pardus antiquus G o l d e .
Felis (manui P a l l a s ?)
Vulpes corsae L.
Canis (Cerdocyon) pelényii n. sp.
Putorius (beremendensis P e t . ?)
Lutra lutra L.
Ursus arctos L.

1 Annál is inkább, mert K orm os  éveken keresztül a M. Tud. Akadémia igen tekintélyes összegű támoga
tását vette igénybe gyűjtéseihez.

2 A  dolog súlyosságát még inkább kiemeli, hogy K orm o s  még 1914-ben, az őslénytani gyűjtemények 
és gyűjtés rendezése és állami monopóliuma érdekében sürgős intézkedéseket, illetve törvényes rendelkezéseket 
övetelt (1. K o rm os  : ,,Az őslénytan, mint nemzeti erőforrás”  című cikkét [53. 161—166.]).
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Cricel'ulus phaeus Pa l la s

Dolomys milleri N h r g .
Prospalax priscus' (N h r g .)
Lepus (sp?)
Rhinoceros (sp?)

Ezeken kívül csak megemlíti a következőket, mint amelyek meghatározása még várat 
magára :

Egy kis kérődző (őz-nagyságú)
Egy madár (pacsirta-nagyságú)
Egy gyíkfaj (valószínűleg Ldcerta agilis)
Igen sok kígyó-maradvány
Béka-maradványok, valószínűleg három faj.

Végül három csigafajt közöl innen :

Striatella striata nüssoniana B e c k .
Helix (Pomatia) pomatia L.
Chondntla tridens Müll.

A faunát részben helyi eredetűnek, részben azonban délről, sőt éppenséggel Afrikából beván
doroltnak tekinti. Korát a preglaciálisba helyezi, amely név alatt a felső-pliocén és alsó-pleisztocén 
közé ékelt időszakot érti.

A következő évben — 1912-ben — a magyarországi preglaciális addig ismert alakjainak 
áttekintését adja és rokonsági kapcsolatait tárgyalja a К осн-Enüékkönyvben (50. 45— 58.). 
E dolgozatát kibővítve rákövetkező évben a bécsi Zoologisch-botanische Gesellschaft előtt is bemu
tatja (52. 218— 238.). Itt utal a Desmana-, majom- (Macacus praeinnuus n.sp.), sakál-, juh- és 
Farairas-maradványok jelenlétére a Villányi hegységből. E faunák eredetéről a következőt mondja : 
„Vor allem erfahren wir . . . , dass in Westeuropa und Mitteleuropa in der postpliozänen Zeit der 
Eiszeit vorangehend das gleiche Klima herrschte, und eine ähnliche Tierwelt hauste, wie in den 
Mittelmeergebieten der heutigen mediterranen Region. Ferner erfahren wir, dass es nicht nötig ist, 
ab ovo eine Einwanderung der pleistozänen Fauna aus der Fremde und besonders aus dem Orient 
anzunehmen, da dieselbe von den pliozänen und präglazialen Vorfahren abzuleiten und autochtonen 
Ursprunges sind. Eine Wanderung mag in dieser Zeit vielmehr von Westen nach Osten stattgefun
den haben, während eine Wanderungsrichtung von Osten nach Westen erst in der postglazialen 
Zeit anzunehmen ist.”  (52. 238.)

Ugyanakkor a magyarországi fosszilis pézsmacickányokról szóló cikkében (51. 125— 135.) 
Beremendről a Nehking által annakidején említett (118. 192.), illetve az anyag kísérő céduláján 
Myogale intermedia n.sp. néven jelzett, de már le nem írt Demaninát ismerteti.

Még ugyanebben az évben teszi közzé Bolkay István a Villányi hegység „preglaciális” 
hüllő- és kétéltű-faunáját is feldolgozó tanulmányát. Beremendről, Csarnótáról és Nagy harsány hegy
ről a következő alakokat írja le (4. 193— 206.) :

Pelobates sp.
Bufo viridis L a h r .
Rana esculenta L in n é

Var anus deserticolus n.sp.
Lacerta viridis L a h r .
Tropidonotus tessellatus L a h r .

A következő évben Méhely alapvető monográfiája jelent meg Magyarország gyökeres
fogú pocokféléiről (109. 1— 102.). Leírásaiban részletesen tárgyalt alakok közül a Villányi hegységből 
a következőket írja le :

Dolomys milleri N h r g . — Bercmend, Csamóta.
Mimomys pliocaenicus Má j . — Beremend, Csamóta, Nagyharsányhegy.
Mimomys petényii n.sp. — Beremend. 2

2 Kietzoi : Villány
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Microtomys n .g . intermedius N e w t . — Nagyharsányhegy, Beremencl.
Microtorriys newtoni Ma j . — Beremend, Nagyharsányhegy.

A később a Villányi hegységből is kimutatott, de monográfiája megjelenése idejében még 
csak Püspökfürdőről ismert alakok közül :

Pliomys episcopalis n.g. n.sp.
Microtomys pusillus n.sp.

Igen világos leírásain kívül — melyek a fosszilis Arvicolidák mikroszisztematikai vizsgálatá
nak mintájává váltak — behatóan foglalkozik a gyökeresfogú pockok fejlődéstörténetének tényezői
vel és lefolyásával.

Először is úgy találta, hogy a kezdetlegesebb alakok második alsó zápfogának gyökerei a 
metszőfog ívnyergén „lovagolnak” , a felső első zápfog belső gyökere még jól fejlett és harmadszor 
a zápfogak zománcredőiben nincs cementkitöltés. Ezzel szemben a fejlődéstörténetileg magasabb 
fokon álló alakok oldalgyökerűek, Msükön nincs belső gyökér és zápfogaikon van cementkitöltés.

E fejlődés okául Méhely a táplálék megváltozását és ennek következtében a rágás módjának 
megváltozását jelöli meg. Úgy véli (109.12.), „hogy az őrlő rágás keményebb, szárazabb növényrészek 
szétmorzsolásakor van helyén, ellenben a húsosabb, levesebb, tehát lágyabb szövetű növényi anya
gok (gumók, húsos tőkék, hagymák) felaprítására a zúzó rágás is elegendő. Már most ennek szemmel- 
tartásával levonhatjuk azt a végső következtetést, hogy. az őrölve rágó alakok szárazabb éghajlat 
alatt éltek s keményebb, szálkásabb vagy fásabb növényrészekkel, esetleg száraz magvakkal táplál
koztak, de amidőn a pusztai időszakot erdei, tehát mindenképpen nedvesebb időszakok váltották 
fel, a húsosabb növényzet megjelenésével, vagy legalább elterjedésével, a rágás ősibb módjának is 
meg kellett változnia s a metszőfog oromólén lovagló gyökér a metszőfog külső oldalára húzódott 
vissza.” '— Majd továbbmenve (109. 13.) : „a gyökeresfogú pockok legősibb alakjának, a baranya- 
megyei Mimomys pliocaenicus-nak első felső zápfoga mindig, a második pedig még gyakran három 
erőteljes, teljesen szabad s külön-külön foggödörbe mélyedő gyökeret visel, sőt még a harmadik 
zápfogon is nyoma van az eredeti háromgyökerűségnek. A Dolomys milleri első felső zápfogán már a 
középső gyökér tetemes megcsappanása tapasztalható, azonban a püspökfürdői interglaciális faunájá
ban élt Pliomys episcopalis első felső zápfogának is gyakran három szabad gyökere van, ámbár a két 
elülső gyökér már néha egész hosszában összeolvadt egymással. Ezt az utóbbi sajátságot a brassói 
interglaciális faunákban élt Apistomys coronensis első felső zápfoga még teljes mértékben megőrizte, 
azonban a Pleurorhiza csoport kihalt (Microtomys) és jelenleg élő valamennyi nemének (Evotomys, 
Fiber és Phenacomys) már tisztán kétgyökerű az első felső zápfoga.”  — Végül (109. 14.) : „Az eddi
giekben föltárt két bizonyítékon kívül még egy harmadikra is rámutathatok, mely a maga látszóla
gos igénytelenségében szintén a rágómechanizmus, illetőleg a táplálék megváltozásáról tanúskodik. 
Nem csekély meglepetésemre ugyanis azt tapasztaltam, hogy a gyökeresfogú pockok között vannak 
olyan fajok, melyeknek zápfogain a beszögelések belső zuga czementállománynyal van kitöltve, 
ellenben más fajok zápfogain a czementnek nyoma sincs. Ez a tulajdonság, melyre az eddigi leírások 
ügyet sem vetettek, nemcsak a fajok megkülönböztetését megkönnyítő fontos bélyeg, hanem a faj- 
formálódás menetére is fényt derít, mert nyilvánvaló, hogy a czementtöltelék a rágólap kiszélesítését 
czélozza s már a priori föltehető, hogy csakis a zúzva rágó, vagyis lágyabb anyagokkal táplálkozó 
alakoknak lesz sajátja, ellenben az őrölve rágó, tehát keményebb anyagokkal táplálkozók nélkülöz
hetik ezt a berendezést, mert ebben az esetben épen a sok szabad éllel és zuggal felruházott, keskeny 
rágólap végezhet megfelelőbb munkát.”

Ezekre az alapokra támaszkodva építette ki Méhely jégkorszak-kronológiáját, illetve réteg
tanát, megállapítva, hogy (109. 22.) : „Mindez . . . csak a gyökeresfogú poczkok törzsfejlődésére 
alapított elméleti föltevés, melyet egyelőre nem tudunk geológiai bizonyítékokkal igazolni s nem lehe
tetlen, hogy az itt mégkülönböztetett három főidőszakot esetleg egy időfokkal hátrább fog kelleni 
tolni, ami azonban aligha fogja megváltoztatni azt a világosan felismerhető tényt, hogy a gyökeres
fogú poczkok törzsfejlődésének mindegyik főidőszaka egy-egy szárazabb és melegebb, tehát nyilván 
pusztai, s egy-egy nedvesebb és hűvösebb tehát valószínűleg erdei periódusra tagozódik.”

Ezt a gondolatmenetet később M. A. C. Hinton (44. 352—-353.) igen tárgyilagosan, K ormos 
(74. 1— 10.) viszont hevesen támadta. I)e bárhogy is álljon a helyzet, nem szabad elfelejtenünk,
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hogy az egész (különben kicsit egyoldalú) elmélet magva, ä váltakozó száraz és nedves időszakok 
feltételezése 40 évvel ezelőtt olyan megállapítás volt, melynek jelentőségét csak most kezdjük fel
ismerni.

Ami pedig a Fibrinák kissé túlságosan leegyszerűsített fejlődéstörténetéből összeállított 
kronológiát illeti, ez természetesen már elavult, viszont a maga idejében az addig mindenütt egy
ségesnek tartott preglaciális több időszakra való tagolása olyan merész kezdeményezés volt, melyet 
egy évtizeddel később Hinton vitt sikerrel tovább.

Méhely kronológiai táblázata különben a következő :

Felső-pliocén
(Beremend, Csamóta, Nagyharsányhegy)

Dolomys milleri 
Mimomys pliocaenicus 
Cricetulus

Preglaciális időszak 1. Pusztai szakasz : Mimomys petényii és Cricetulus
(Beremend, Nagyharsányliegy) 2. Erdei szakasz : Microtomys intermedius és newtoni

Első interglaciális időszak 1. Pusztai szakasz : Pliomys episcopalis, Cricetulus és Ochotona
(Püspökfürdő) 2. Erdei szakasz : Microtomys pusillus

Második interglaciális időszak 1. Pusztai szakasz : Apistomys córonensis, Cricetulus és
(Brassó) Ochotona

2. Erdei szakasz : Evotomys glareolus

Ha ezt a táblázatot újabb kutatások eredményeivel összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a nem egészen szerencsésen beállított sztyep- és erdőszakaszoktól eltekintve egyedül Püspökfürdő 
és N agyba rsány hegy tekintetében hagy a faunaegymásután kívánnivalót maga után, tehát éppen 
a vegyes faunájú, máig is tisztázatlan helyzetű lelőhelyek esetében. Egyébként, amennyiben csak 
kronológiai faunaegymásutánt várunk tőle, úgy meglepően pontos.

Ugyanebben az évben jelent meg W. Freudenberg nagy monográfiája „Die Säugetiere des 
älteren Quartärs von Mitteleuropa” (22.455— 670.), mely több helyütt hivatkozik Villányi hegység
beli alakokra vonatkozó adatokra — nem mindig a legszerencsésebben.

Az első adatokat a Villányi hegység „preglaciális” képződményeinek madárfaunájáról 
Lambrecht közli 1916-ban. Két helyről közöl madármaradványokat, Nagyharsányhegyről és 
Beremendről (101. 160— 168.). Előbbiről három fajt ír le :

Archibuteo lagopua L.
Colymbus nigricollis L.
Corvus hungaricUs n.sp.

A Beremendről származó lelet egy felkarcsont, melynek előzetes határozása :

Caccabis sp.

Még ugyanebben az évben közli K ormos rövid összefoglalását a Villányi hegységben 1916-ig 
bezárólag végzett gyűjtési és feldolgozási munkákról (54. 399—-415.). Az irodalom áttekintése után 
ismerteti az egyes lelőhelyeket és azok faunáit, főleg K ormos 1916-os gyűjtőútja eredményeként.

A villányi Mészkőhegyen az ún. főhercegi kőfejtő északi falán, közvetlenül a bejáratnál és 
ezzel szemben a gyűjtés eredménye :

Neomys fissidens (Pét.) K o e m . és
Kígyó csigolyák.

Ugyanennek a kőfejtőnek a keleti végén, az északi falon egy további preglaciális csontmarad- 
vány-lelőhelyet talált, egy hatalmas csontbreccsa-oszlop formájában, melyet azonban 1916-ban még

2 *
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érintetlenül hagyott — ez volt K ormos későbbi világhírű „Villány—Kalkberg (Nord)” lélőhelye, 
melyet itt Villány-3 jelzéssel tárgyalunk.

A Nagyharsányhegy keleti végén, a nagy kőfejtőben, ahonnan annak idején Hofmann a 
később Nehring által leírt ,,Spalax”  pmcMS-állkapcsöt gyűjtötte, illetve ahol Méhely tovább gyűj
tött, K ormos nagyobb preglaciális csontanyagot tudott a bezáró kőzetből kiemelni. Az újonnan 
gyűjtött anyag gyors átnézése után (Hofmann és Méhely gyűjtésének anyagát is beolvasztva) 
innen a következő előzetes faunalistát közli : •

Halcsigolya 
Bnfo viridis L a u b .
Tropidonotus tesselatus L a u b .
Lacerta viridis L a u b .
Corvus hungaricus L a m b r e c h t  
Colymbus nigricollis L.
Archibuteo lag opus L..
Equus (sp ?)
Ovis (antiqua Ром.?)
Antilope jägeri R ü t im .
Prospalax priscus Nhbo.
Lepus V. Oryçtolagus (sp. ?)
Sciurus (sp.?)
Microiomys newtoni M a j .
Microtomys intermedius N e w t .
Mimcmys pliocaenicus M a j .
Microtus n.sp.
Cricetulus (sp. ?)
Heliomys cricetus L.
Felis leo L. foss.
Leopardus pardus (antiqua G o l d f .?)
Lynceus (lynx L.?)
Canis (corsae L.?)
Canis neschersensis Or o iz . et J o b .
Canis aureus L.
Ursus (arctos L .?)
Mustela (2 faj)
Erinaceus (sp.?)
Cickányok (3 — 4 faj)
Neomys fissidens (P e t .) K o r m .
Talpa europaea L. foss.
Chiroptera.

A fauna általános jellege alapján azt a beremendi állattársasággal egykorúnak tartja. 
Beremenden mindenekelőtt a Szőlőhegy keleti lejtőjén megnyitott régi kőfejtőben gyűjtött, 

melyet ekkor még tévesen Petényi locus classicus-ának, illetve Méhely gyűjtőhelyének tartott. 
Ennek következtében saját 1910-es és 1916-os, e lelőhelyről származó gyűjtését Petényi és Méhely 
anyagával egységes faunába kapcsolta össze és az egész faunakeverékről a következő jegyzéket adta:

Celtis (sp.?)
Pana esculenta L.
Bujo viridis L a u b .
Pelobates (sp.?)
Nagyobb kígyó 
Tropidonotus tesselatus L a u b .
Varanus deserticolus B o l k a y  
Ophisaurus (sp. ?)
Caccabis ?
Capreolus (sp . ?)
Prospalax priscus N h r g .
Lepus (Oryctolagust) sp.
Microtomys newtoni M a j .
Microtomys intermedius N e w t .
Mimomys petényii M é h .
Mimomys pliocaenicus M a j .
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Cricetulus (sp. ?)
Heliomys cricetus L.
Dolomys milleri N h r g .
Canis (petényii K o r m .?)
Lutra (sp,?)
Martes martelina P é t .
Martes beremendensis P é t .
Mustela palerminea P é t .
Crocidura gibberodon P é t .
Sorex gracilis P e t .
Neomys jissidens (P e t .) K o r m .
Myogale (Desmana) nehringi K o r m .
Talpa vulgaris foss. P e t . .
Chiioptera.

A beremencli Szőlőhegy északi lejtőjén, az ún. BbAU-féle kőbányában további terrarosszá- 
val kitöltött hasadékokat talált, melyekben kígyócsigolyák mellett Cricetulus- és Lepus (Oryctola- 
gusl)-maradványok voltak gyűjthetők.

A Csarnótától délre fekvő lelethelyek közül az országút közvetlen szomszédságában fekvő kis 
kőfejtőkben — melyek faunáját 1911-ben már ismertette — csak cickány-, szarvas- és Varanus- 
maradványokat talált. Ezekkel kapcsolatban megragadta az alkalmat, hogy 1911-es faunalistájából 
(49.) a Felis man ul-előford ulás t törölje, illetve hogy ahhoz —  Bolkay határozása alapján —  a Lacerta 
viridis Laue., Bufo viridis Laue, és Rana esculenta L. fajok előfordulását hozzáfűzze.

Az alsó kőfejtőkben találtaknál sokkal jelentősebbek voltak azok a maradványok, melyeket 
az 1910-es év néhány csonttöredékével szemben 1916-ban ezektől nyugatra, 30 m-rel'magasabban, 
egy terrarossza-oszlopban gyűjtött. E lelet előzetes faunajegyzéke :

Kígyók
Testudo (sp. ?)
Lepus ( Oryctolagus ?)
Mimomys pliocaenicus M á j .
Ovis (antiqua Ром.?) •
Capreolus (sp.?)
Cervus (sp.?)
Inimus (Macacus) n.sp.

Végezetül kiemeli a Villányi hegység, a Püspökfürdő melletti lelethelyek, Brassó és Hunds- 
heim faunáinak egységes jellegét és megjegyzi, hogy a Neomys fissidens és Celtis ezekben valóságos 
„vezérkövület” szerepet játszik.

Ezzel az összefoglalással zárul a Villányi hegység „preglaciális” faunáinak kutatásában a 
második szakasz. Egészen 1930-ig, a harmadik szakasz kezdetéig csak olyan munkák jelennek meg, 
melyek ugyan egyik-másik Villányi hegységi anyagot is bekapcsolják vizsgálatukba, az anyag 
együttesével, vagy azzal, mint állattársasággal azonban senki sem foglalkozik.

Ezek közt elsőnek Fejérváby Géza Gyula Varanida-monográfiáját (19. 342— 467.) említ
hetjük, melyben a Villányi hegységben élt fajt (Varanus deserticolus Bolkay) a pikermi alsó-pliocén 
V. marathonensis W eithoffer fajjal azonosítja. \

Ugyanekkor Fejérváryné Lángh Aranka Mária igen beható Ophisaurus-monográfiájá- 
ban az innen származó 0. intermedius Bolkay-maradványokat K ormos polgárdi — szintén alsó- 
pliocén —  0. pannonicus-kvsL vonja össze (20. 123—.218.).

Ebben az időtájban lát napvilágot Hinton alapvető pocok-lemming-monográfiájának első 
kötete (44.), mely K ormos további tevékenységére dön.tő hatással volt, illetve annak indító
rugójává vált. Hinton nagyvonalú monográfiája ugyan —  sajnos — csonka maradt, azonban 
széles vizsgálati anyagra alapított, jól illusztrált, szabatos leírásai, az akkor ismert fosszilis alakok 
áttekintése, főleg pedig igen világos rétegtani összefoglalása révén —  Méhely megkezdett, de nem elég 
valós alapokra helyezőit alapvetése után — a nagyvonalú, a korszerű finomrétegtani módszertant 
alkalmazó, biológiailag jól képzett paleontológus példamutató munkája.

A Villányi hegységből ismert alakok közül — Méhely monográfiája alapján — a következő
ket tárgyalja :



2 2

Dolomys tnilleri N e h r in g  — Beremend, Csarnóta.
Mimomys pliocaenicus M a j o r  — Beremend, Csamóta, N agyharsán yliegy.
Mimomys reidi H in t o n  (  =  petényii M é h e l y ) — Beremend.
Mimomys intermedius N e w t o n  — Beremend, Nagyharsányhegy.
Mimomys newtoni F o r s y t h -M a j o r  — Beremend, Nagyharsányhegy.

A MÉHELY-féle Microtomys nemzetséget-— melyet annak idején már F. Major (105. 102— 1U7.) 
lehasított a Mimomys-xól, de önálló néyvel nem látta el —- bevonja a Mimomys nemzetségbe (44* 
350— 357.').

Rétegtani vonatkozásban a magyar anyag kérdésében nem foglal állást ; mindhárom magyar 
lelőhely (Beremend, Csarnóta és Nagyharsányhegy) számára —  Méhely alapján —  felső-pliocén 
kort ad meg.

Az angliai előfordulások alapján a felső-pliocén és pleisztocén számára a következő finom- 
rétegtani osztályozást adja :

Felső-pliocén (cromerian) :

a) Norwich Crag, Weybourne Crag :

Mimomys pliocaenicus, reidi, newtoni.

b) Shelly Crag at East Runton :

Mimomys pliocaenicus, intermedius, savini.

c) Upper Freshwater Bed at West Runton :

Mimomys intermedius, savini, majori,
Evotomys sp. (E . glareclus-osoport),
Pitymys gregaloides, arvaloides,
Microlus arvalinus, nivalinus, nivaloides, ratlicepoidcs.

Pleisztocén :

a) High Terrace of the Thames :
Mimomys cantianus,
Evotomys sp. (E. glareolus-csoport),
Microtus vagy Pitymys sp.

b) Early Middle Terrace of the Thames :
Arvicola praeceptor,
Evotomys sp. (E. glareolus-csoport),
Microtus agrestoides.

c) Late Middle Terrace of the Thames :
Dicrostonyx gulielmi,
Lemmus lemmus,
Microtus nivalis, inaiéi, ratticeps. '

d) Ightham Fissure Stage :
Dicrostonyx henseli,
Lemmus lemmus,
Evotomys harrisoni, kennardi,
Arvicola abbotti,
Microtus ratticeps, anglicus, arvalis, corneri, agrestis.

e) Third Terrace of the Thames :
Dicrostonyx henseli,
Microtus anglicus, arvalis-csoport.
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Hinton új sztratigrafiája új életet teremtett az alsó-pleisztocén faunák kutatása terén, első
sorban Magyarországon és Dél -Németországban, az 1930. évvel kezdődően. Mindezeket a munkákat 
már az jellemzi, hogy lemondtak arról, hogy faunalistáikat futó azonosítás alapján ma élő fajok 
neveivel tömjék meg, hanem aprólékos rendszertani munka eredményeképpen egész sor új, erre az idő
szakra jellemző alakot írtak le bennük.

Ebbe az időszakba esik K ormos tevékenységének második szakasza — már csak műkedvelői 
tevékenység formájában, miután ebben az időben megélhetési kényszerből bauxit-geológusként 
működött az Alumíniumipari R. T.-nél.

K ormos erre az időszakra eső első munkája ugyan nem a Villányi hegység faunáival foglal
kozik —  Püspökfürdő hasonló korú faunáját revideálja i tt— , mégis folyamatosan kitér ennek kér
déseire is (56. 40— 56.). E cikke végkövetkeztetéseiben megállapítja (56. 60., a német kivonatban) : 
,,Die Fundorte von Beremend, Csarnóta, Villány—Kalkberg und Püspökfürdő schliessen sich trotz 
einiger — durch räumliche Isolation und spezielle Anpassungen entstandenen —  nicht-gemein
samen Formen so eng an einander, dass an das oberstpliozäne Alter derselben . . . nicht mehr gezwei- 
felt werden kann.’ ’

„Stratigraphisch gehören diese Faunen in das »Cromerian« des englischen Oberpliozäns, 
genauer in die untere bis mittlere Stufe (Norwich Crag, Weybourne Crag—Shelly Crag) desselben, 
wogegen die etwas jüngere, aber noch immer als Pliozän geltende Fauna des Nagyharsányberges 
bei Villány in den oberen Horizont des Cromerian (Upper Freshwater Bed von West Runton) ein
gereiht werden kann.”

„Es scheint ihm, dass die Bedeutung Mitteleuropas, als eines spätpliozänen-altquartären 
(präglazialen) Entwicklungszentrums immermehr in den Vordergrund tritt und das echte Faunen
bild unseres Quartärs — Hand in Hand mit der immer klarer werdenden Erkenntnis der Überflüssig
keit von „Einwanderungshypothesen” (im Sinne Nehring’s) sich nunmehr in Bälde ergeben wird.”

Végül : „Verfasser hält seine — seit langen Jahren vertretene — Ansicht, wonach die An
nahme sogenannter »warmer« Interglazialzeiten biologisch unhaltbar ist und von paläobiologischem 
Standpunkte aus die Notwendigkeit einer Dreiteilung des Quartärs in die — durch Übergänge ver
bundenen —  Abschnitte : Präglazial, Glazial und Postglazial sich ergibt, durch seine neuesten 
Forschungen vollkommen bestätigt.”

E gondolatmenetet követve jelennek meg gyors egymásutánban Kormos cikkei e lelőhelyek 
gazdag anyagairól, más szakemberek idevágó részletmunkáitól kísérten.

így még ugyanebben az évben megjelent S. Schaub Cricetina-monográfiája (141. 1— 39.) a 
következő — a Villányi hegységből származó — hörcsögfélék leírásával együtt :

Cricetus cricetus praeglacialis n. ssp.
Cricetus cricetus major W oldrich
Allocricetus tursae n.g. n.sp.
Allocricetus éhiki n.sp.
Cricetulus sp. indet.

A Sicistinákról szóló kisebb dolgozatában (142. 616—637.) ugyancsak Schaub, 
Nagyharsányhegyről származó példányok (1. c., 15. kép.) alapján foglalkozik a Sicista praeloriger 
fajjal is, melyet K ormos egy püspökfürdői anyagot ismertető dolgozatában állított föl (57. 241— 
242.).

A következő, 1931-es évre esik K ormos első, a Villányi hegység alsó-negyedkori ősmarad
ványainak részletes feldolgozását adó dolgozata (58. 162— 167.), melyben Villányról Pannonidis 
pliocaenica n.g. n.sp. név alatt egy nagy Grisoninát ír le. Ehhez csatlakozik Tilly Edinger rövid 
leírása az új alak agyüregkitöltéséről (16. 179— 183.). Az új Mustelida •— melyhez a régebbi jelentések 
beremendi és csarnótai Lutra-leletei is sorolandók — K ormos szerint elsősorban az Enhydridis nem
zetséggel és a délamerikai Grisoninákkal hasonlítható össze ; saját szavaival :

„A- late branch of the Trochidis stem, the Pannonidis, lived, as relic at the end of the Pliocene 
in S. Hungary, while another branch, which is represented by Enhydridis, occurred on the territory 
that comprised Sardinia. Here it adapted itself to the aquatic mode of life which did not interfere with 
the preservation of the forms ancestral type of dentition, and so it came that, on the whole, 
Enhydridis proves to have assumed lutroid characters.”  (58. 177.)
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Rögtön rákövetkező évben —- az Enhydrictis galictoides leírása kapcsán, abból az alkalom
ból, hogy az elveszett eredeti példány szintén elveszettnek hitt ábrázolásai megkerültek — Pilgrim 
igen részletesen foglalkozik a Pannonidis-szel és megerősíti annak Grisonina jellegét (138. 845— 867.).

Ebben az évben jelenteti meg K ormos Villány, Nagyharsányhegy, Csarnóta és Beremend 
Felida- (61. 148— 162.) és róka- (62. 167— 188.) maradványainak — valamint más, hasonló korú 
lelőhelyek idevágó leleteinek —1 leírását.

A Felidák közül a következőket írja le :

Epimachairodus hungaricus K r e t z o i  (84, 1311—1312.)
Leo sp. indet.
Panthera sp. indet.
Linx lynx strandi n. ssp.
Felidae indet.
Felis sp. indet.

A rókák közül a következő alakokat ismerteti a Villányi hegység alsó-pleisztocénjéből :

Alopex praeglacialis n.sp.
Vulpes praeccrsac n.sp.
Vulpes? vulpes L. (s. 1.).

Ugyanebben az évben jelenik meg Szunyoghy János kraniomorfológiai munkája (161. 1—56.), 
a Magyarországról eddig ismert fosszilis kígyó-anyagok revíziójával. így kritikai revízió alá vette a 
Villányi hegységből származó, Bolkay feldolgozásából jórészt már ismert anyagot is. Munkája alap
ján a meghatározható kígyómaradványok a következőképpen oszlanak meg az egyes lelőhelyek közt :

Natrix natrix L. — Beremend, Villány — Mészkőhegy, Nagyharsányhegy.
Natrix tessellata L a u b . — Villány— Mészkőhegy, Nagyharsányhegy.
Zamenis jugularis L. var. caspia G m e l . — Beremend, Csarnóta, V illány—Mészkőhegy, 

N agyharsányhegy.
Zamenis viridiflavus L a c é p . var. carbonaria B o n a p . — Beremend.

Az utolsó közlemény, melyről, ez évből meg kell emlékeznünk, SciiAUimak a magyarországi 
„preglaciális”  kérődzőin végrehajtott revízióját adja (143.319— 330.). A Villányi hegységből az 
alábbi fajok jelenlétét mutatja ki :

Trageláphma cfr. Tragelaphus torticornis A y m a r d  — Villány— Mészkőhegy,. Beremend, 
Csarnóta, Nagyharsányhegy.

Procamptoceras cfr. brivatense Sc h a u b  — Villány —Mészkőhegy, Csarnóta, Beremend.
Hemitragus cfr. bonali H a b l é  et St e h l in  — Csarnóta, Villány—Mészkőhegy, Nagyharsány

hegy.
Kis Во vida (?) — Villány— Mészkőhegy.
Nagy Bovida — Nagyharsányhegy.
Cervus cfr. dupuisi St e h l in  — Csarnóta.
Cervus cfr. ctenoides v. dicranius N e s t i  — Villány— Mészkőhegy.
Cervus spec. — Csarnóta.
Capreolus spec. — Csarnóta.
Alces spec. — Csarnóta.

A Villányi hegység alsó-negyedkori ősmaradványainak földtani korhatározása szempontjá
ból igen fontos megállapításokat fűz továbbiakban ehhez a faj jegyzékhez. Szó szerint ezt mondja 
(143. 329.) :

„Die Untersuchung der praeglacialen Ruminantierfauna ergab das überraschende Resul
tat, dass in dieser Tierwelt Genera vertreten sind, die bisher nur aus pliocaenen Ablagerungen bekannt 
waren . . . Diese Tatsache könnte zugunsten eines pliocaenen Alters des ungarischen Praeglacials 
geltend gemacht werden. Es soll an diesem Orte nicht näher auf diese Frage eingetreten werden, da 
sie nicht der Ruminantier allein, sondern nur auf Grund einer vollständigen Faunenliste diskutiert 
werden kann. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass die bisher als pliocaen betrachteten Genera 
nicht in denselben Arten vorliegen, wie in Senèze und Perrier. Sie beweisen keine Übereinstimmung 
mit der Fauna dieser Lokalitäten, wohl aber dass das Praeglacial sich unmittelbar an das obere
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Pliocaen anschliesst und dass von den Faunenelementen des letzteren mehr Glieder ins Pleistocaen 
hinaufreichen, als es bisher den Anschein hatte.”

Következő évben — 1933-ban — elsőnek a Villányi hegység alsó-negyedkori farkasmarad
ványainak leírását adja K ormos (67. 13— 36.). Az innen leírt fajok :

Canis mosbachensis So eh g el  
Canis lupus L. subsp. indet.
Canis sp. indet.

A felsorolt három faj hármadika a Kormos korábbi munkáiban szereplő Canis aureus. A Canis 
petényit fajról itt csak annyit említ, hogy sem a Canis, sem a Vulpes nemzetséghez nem kapcsolódik.

Ugyanabban az évben közli szintén K ormos a Baranomys lóczyi n.g.n.sp. néven felállított 
új, ősi szabású Arvicolida leírását Csarnótáról (68. 45-—48,). K ormos az új alakot a kelet-ázsiai alsó- 
pliocén Microtodon nemzetségével hozza közelebbi kapcsolatba : „Ich wollte zuerst auch den ersten 
europäischen Vertreter dieser interessanten Nagergruppe zur Gattung Microtodon stellen und habe 
mich erst nach langem Zögern entschlossen, für das Fossil von Csarnóta eine neue Gattung zu errich
ten.’ ’ (68. 52.). A „Keletázsia harmadkori faunája felé mutató kétségtelen kapcsolatok”  a következő 
megállapításra késztetik : .„Felső-pliocén (preglaciális) faunánk állatföldrajzi és íáunisztikai kap
csolatai Ázsia hajdani és jelenkori állatvilágával mindjobban előtérbe lépnek s nagyon érdekes volna 
kinyomozni, hogy miként viszonylanak ezek mai faunánk ázsiai kapcsolataihoz.”  (68. 48.)

1934-ben közli K ormos a magyarországi „felső-pliocén” Mustelidáinak revízióját (72. 129— 
158.). Ezek közül a Villányi hegységből valók a következők :

Pannonidis pilgrimi n.sp.
Pliovorméla n .g . beremendensis (P e t é n y i )
Baranogale helbingi n.g. n.sp.
Putorius stromeri n.sp.
Mustela palerminea (P e t é n y i )
Mustela praenivalis n.sp .

K ormos egy további fontos publikációja ebből az évből a magyar pliocén és alsó-pleisztocén 
nyúlféléinek kérdésével foglalkozik (71. 65— 69.). A Villányi hegységből a következő három fajt 
ismerteti :

Pliolagus beremendensis n.g. n.sp.
Hypolagus brachygnathus n.sp.
Lepus sp. indet.

Első kettőt „nomen nudum” -ként már előbb említett püspökfürdői, revíziójában felsorolja 
K ormos Oryctolagus beremendensis n.sp. és Lepus brachygnathus n.sp. néven (71. 46.).

A P3 összehasonlító vizsgálata alapján a következő Végkövetkeztetést fűzi dolgozatához :
„A  P3 törzsfejlődésen alapuló származástant kapcsolatok, melyek az Álilepus-Pliolagus- 

Hypolagus-Lepus nemek között fennállanak — a filogenetikai és földtörténeti sorrend teljes meg
egyezése mellett —  olyan szorosak, hogy aligha kételkedhetünk benne, miszerint itt valóságos, zárt 
ősi sorral van dolgunk!”  (71. 69.)

A faunisztikai kép szempontjából az 1934-es év legfontosabb közleménye K ormos „Neue 
Insektenfresser, Fledermäuse und Nager aus dem Oberpliozän der Villányer Gegend” című fajdiag- 
nózis-sorozata volt (73. 296— 321.). Ebben a következő újonnan felállított nemek, fajok és alfajok 
diagnózisát adja :

Erinaceus lechei n . sp. — Belem ond
Sorex praearaneus n. sp. — Villány— Mészkőhegy '
Beremendia n. gén. jissidens (P e t é n y i ) — Villány — Mészköhegy
Petényia hungarica n.g. n.sp. — Villány— Mészköhegy
Soriculus kubinyii n. sp. — Villány — Mészkőhegy
Crocidura kornfeldi n. sp. — Villány— Mészkőhegy
Pachyura (? Allopachyura n. g.) pannonica n. sp. — Beremend
Myotis baranensis n. sp. — Beremend
Myotis steiningeri n. sp. — Villány— Mészkőhegy
Myotis schaubi n. sp. — Villány —Mészkőhegy
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Myotia wüsti n. sp. — Nagyharsányhegy
Vespertilio majori — Villány — Mészkőhegy
Rhinolophus euryale praeglacialis n. ssp. — Beremend
Gitellus primigenius n. sp. — Villány — Mészkőhegy, Nagyharsányhegy
Dolomys hungaricus n. sp. — Csarnóta
Mimcmys fejérváryi n. sp. — Nagyharsányhegy
Clethrionomys hinteni n. sp. — Nagyharsányhegy
Mimomys rex n. sp. — Villány— Mészkőhegy

Kormos utolsó publikációja ebből az évből egy Manida — Manis humjarica n. sp. — felfede
zését jelenti a Villányi hegységből (69. 87— 94.). Ez a közlemény a hazai kartársak egy részében egy 
bizonyos kétkedést ébresztett, melyet csak egy — a jövőben föltétlenül elvégzendő — „piltdown- 
próba”  tudna eloszlatni.

Ugyenebben az évben adja közre Szalai Tibor „Die fossilen Schildkröten Ungarns”  című 
munkáját (160. 97— 142.), melyben Beremendről, Csarnótáról és Nagyharsányhegyrőlegy új Testudo- 
fajt ír le T. lambrechti n. sp. néven, miután előzőleg (159. 220—222.) közölt jegyzékében ugyanezekről 
a lelőhelyekről Testudo baranyaensis n. sp.-t sorol fel.

Végül itt kell említenünk Dubois és Stehlin nagy Cotancher-monográfiáját (15. 1— 292.). 
Ebben Stehlin még élesebben kifejezésre juttatja, hogy— mint azt már Schaub is kifejtette —■ a 
K ormos által felső-pliocénbe helyezett Villányi hegységi faunák nem lehetnek Valdarno és Senéze 
stb. villafrankai korú faunáival egyidősek, hanem ennél jóval följebb helyezendők. Leszögezve, 
hogy: „Plus récemment M. K ormos a fait le proposition guère plus heureuse à mon avis, de réunir 
son »Préglaciaire« au Pliocène. Si on la suit il serait, je crois, difficile d’échapper à la conséquance 
extrême qui consisterait à élever la limite Pliocène-Pléistocène jusqu’à la base du Wurmien. En 
définitive la vieille désignation de »Pléistocène ancien« est de beaucoup le meilleure ; je ne vois pas 
de raison de la rejeter.” (15. 265.) Hozzá kell tennünk, hogy Stehlin és a svájci iskola általában a 
villafrankai emelet fölött közvetlenül vonta meg a pliocén-pleisztocén határt.

A következő, 1935-ös évre esik K ormos leírása a Sorex margaritodon fajról (75. 61— 67.). 
Ebben részletesen kitér az állat valószínű életmódjának kérdésére is, miközben ezt határozottan 
Ophisaurus-evőnek nyilvánítja !

Ebből az évből való K ormos egy polemikus eszmefuttatása Méhely 1914-ből. származó 
elméleti-poliglacialista jégkorszak-kronológiája, ellen (74. 1— 10.). Itt Méhely már korábban Hin
ton által (44. 352— 353.) részleteiben cáfolt, elvileg azonban igen szellemes, a Microtinák fogazatá
nak fejlődéstörténetére alapított kronológiájával (109. 22.) szemben újra élesen állást foglal a mono- 
glacializmus és Beremend, Csarnóta, Villány, Püspökfürdő és más hasonló korú lelőhelyek felső- 
pliocén kora mellett.

Két igen jelentős összefoglalást közöl K ormos 1937-ben a Villányi hegység faunáiról. Az első
ben (76. 287— 328.) a lelőhely-adatokkal együtt felsorolt 138 emlősfaj alapján részletesen foglalkozik 
a magyarországi „felső-pliocén” és az európai negyedkori emlősfauna származásának és eredetének 
kérdésével. Élesen kikel a kritika nélkül átvett faunalisták ellen, melyek arra vezettek, hogy glaciális 
alakjaink számára minden további nélkül átvett fajnevekkel azok északi jellegét „bizonyítottuk” . 
Egész sor bizonyíték alapján igyekszik tisztázni, hogy a glaciális előtti faunákban déli jellegű alakok 
társaságában megjelent „északi alakok” felületes meghatározásnak köszönhetik eredetüket és kivé
tel nélkül jól elkülöníthető fajokat — a későbbi, északi alakok elődeit — képviselnek, melyek azonban 
távolról sem igazolnak zord éghajlatot, illetve korábbi eljegesedéseket. A kihalt nemzetségek egész 
sora igazolja, szerinte, ' minden kétséget kizáróan e faunák felső-pliocén korát. Saját szavaival: 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass das »Gross« unserer »Präglazialfauna«, welche den eigentlichen 
Ausgang der Quartärfauna bedeutet, wenigstens die der unteren-mittleren Horizonte, trotz allen 
Zweifeln oberpliozänen Alters ist.”

A dolgozat végén monoglacialista felfogását ismerteti részletesen, melyhez V. GROMOVnak 
a Szovjetunió negyedkorkutatóinak a III. INQUA-konferencia részére készült összefoglaló köteté
ben megjelent vázlata (24. 97— 117.) további támpontokat szolgáltat. Gondolatmenetét a követ
kező szavakkal fejezi be :

„Ich werde oft angeklagt und verpönt, weil ich angeblich »Monoglazialist« bin. Die Sache 
verhält sich aber nicht ganz so. Ich bin dessen wohl bewusst, dass ich, als Sohn eines Landes, welches
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— von seinen Grenzgebirgen abgesehen — während des Quartärs ständig eisfrei war, nicht berechtigt 
bin, über Glazialprobleme einst vereist gewesener Distrikte zu entscheiden. Ich habe aber meines 
Wissens die verschiedenen Vorstösse und Rückzüge der alpinen Gletscher und des nordischen Inlandei
ses auch nie angezweifelt, und meine Einwände waren stets gegen die unrichtige Deutung der so
genannten Interglazialprofile und im besonderen gegen die künstlich rekonstruierten Profile gerichtet ! 
Und meine diesbezüglichen Einwände sind vollauf berechtigt, denn die besten Paläomammalogen 
sind darin einig, dass die Ergebnisse der Glazialgeologie nicht mit jenen der Paläontologie har
monieren. Wahrhaftig muss ein jeder unbefangene Forscher, der sich dem eingehenden Studium der 
Quartärfauna hingibt -—• wenn er sich nicht durch Theorien beeinflussen lässt, — früher oder später 
zur Erkenntnis gelangen, dass in der Reihenfolge der Quartärfaunen im Allgemeinen bloss eine 
warme (präglaziale), eine kalte (glaziale) und eine gemässigte, oder aktuelle (postglaziale) unter
schieden- werden kann.”

Második összefoglalásában K ormos a kutatások rövid történeti áttekintése után ismerteti 
a lelőhelyeket és közreadja az egyes lelőhelyekről előkerült fajok jegyzékét — ami addig hiányzott 
az irodalomból (78. 1063— 1100.).

Közli a hasadékkitöltések vörösagyagának vegyi elemzéséről kapott adatokat, melyek 
Gedeon Tihamér vizsgálata szerint tíz analízis, középértékeként a következő vegyi összetételt 
mutatják :

53,00% Si02 
29,55% A120 3 
8,30% Fe90.j 
0,70% Ti02 
8,43% H20

Az analízis eredményeképpen megállapítja : „Es handelt sich demnach um echte fossile 
Roterden, die den Kieselsäuregehalt der heutigen Terrarossa der französischen Riviera und den Ton
erden- und Eisengehalt einzelner istrianischen Roterden aufweisen.” (78. 1069.).

A csontmaradványok felhalmozódására és fosszilizálódására vonatkozó néhány megjegyzés 
után áttér a lelőhelyek tárgyalására. Nyolc lelőhelyet ismertet, faunajegyzékkel, korok szerint cso
portosítva. Ezek :

Alsó-kromeri emelet :

1. Beremend — 40 emlősfajjal,
2. Csarnóta — 29 emlősfajjal,
3. Nagyharsány, MAUTHNER-féle kőfejtő — 4 emlősfajjal,
4. Siklós (Zuhánya) — 2 emlősfajjal,
5. Villány—Mészkőhegy (északi oldal) — 65 emlősfajjal,
6. Villány—Somsicbhegy — 8 emlősfajjal.

F első-kromeri emelet :

7. Nagyharsányhegy (Harsányer „Spitz” ) — 48 emlősfaj,
8. Villány—Mészkőhegy (déli oldal) — 14 emlősfajjal.

Az egyes faunajegyzékek részletesebb tárgyalásától, miután összefoglalásunk lelőheiy-ísmer- 
tető részében ezekkel még részletesebben kívánunk foglalkozni, itt eltekinthetünk.

E dolgozatában még egyszer határozottan síkraszáll a faunák felső-pliocén kora mellett : 
„Die verwandtschaftlichen Beziehungen, welche obige Fauna mit der Säugetierwelt des Oberpliocäns 
verknüpfen, sind viel inniger, um unbeachtet gelassen zu werden. Die überwiegende Mehrzahl der 
ausgestorbenen Arten, das Vorhandensein ausgestorbener Gattungen, wie Beremendia, Petényid, 
Epimachairodus, Pliovormela, Baranogale, Pannonidis, Trogontherium, Prospalax, Allocricetus, 
Pliolagus, Hypolagus, Baranomys, Mimomys, Procamptoceras, ferner solcher, deren Vertreter heut
zutage in weit entfernten zoogeographischen Distrikten leben (Soriculus, Manis, Lagurus, Tragela
phus, Hemitragus usw.), sprechen entschieden für das plioeäne Alter dieser Fauna. Sie gehört gewiss
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dem Oberpliocän an und ist erdgeschichtlich mit den verschiedenen Horizonten des englischen 
»Cromerian« und des französischen »Villafranchien— Saint-Prestien« zu parallelisieren.”

Befejezésül ismerteti äz egykorú .németországi forestbed-faunákkal stb. fennálló kapcsola
tokat.

Az 1937— 38-as év határára esik szerző közleménye a gombaszögi „felső-kromeri”  faunáról 
(85. -88— 157.), melyben mikro fa imával kiegészített gazdag makrofaunára támaszkodva foglalkozik 
a magyarországi „felső-pliocén” K ormos részéről annyiszor tárgyalt kérdésével. Erre vonatkozólag 
a következő álláspontot foglalja el (85. 89.) : „Wenn im unteren Altquartär (Villafranchien) die 
Säugetierwelt beinahe nur in ihren Makrofaunen-Elementen bekannt ist, trifft für den oberen Ab
schnitt, dem Cromerian, das Gegenteil zu : Ausserordentlich reiche Mikrofaunen dieser Stufe sind 
aus mehreren Teilen Europas, vor allem aber durch die umfangreichen Arbeiten K ormos’ eben aus 
Ungarn in letzter Zeit bekannt geworden. Die Grossäugerwelt ist dagegen umso weniger bekannt ; 
eigentlich nicht zusammenhängende Funde des Förest-B.ed, Dickhäuter aus den meisten altquartaeren 
Schottern ; das ist beinahe alles, was uns aus der Säugetier-Makrofauna dieser Zeit- bekannt ist. Es 
ist demnach leicht begreiflich, dass sich diese Verhältnisse' auch in der stratigraphischen Gliederung 
des Altquartaers recht störend fühlbar machen. Musterhaft bearbeitete Faunen, die 60— 70 Arten 
enthalten, können an Mangel sicherer .Anhaltspunkte nicht richtig chronologisch beurteilt werden. 
So wurden die ausserordentlich artenreichen Fundorte aus dem Cromerian des Villányén Gebirges, 
oder die Fundstätte von Püspökfürdő von K ormos ganz falsch ins Villafranchien gestellt, einfach 
darum, weil in seinen meist aus Mikromammalien bestehenden Faunen nicht genug Grosstiere vor
gefunden (und auch die zur Verfügung stehenden noch nicht detailliert bearbeitet) wurden, die mit 
den echten villafranchischen Faunen einen Vergleich gestattet hätten.”

Ennek alapján a villafrankaiaktól élesen eltérő nagyemlős-fauna tagjainak tanúsága szerint 
Beremend, Csarnóta, Villány, Püspökfürdő és Gombaszög „preglaciális” faunái a kromeribe, Brassóé 
pedig a mosbachi szakaszba kerül.

A kromeri szakasz esetleges tovább-tagolása tekintetében a következőket szögezi le : 
„Wollen wir noch innerhalb dieser Gruppe weitere Stufen unterscheiden, so können auf Grund des 
schrittweisen Aussterbens von Mimomys, bzw. von Dolomys s. str. eine ältere und eine durch Püspök- 
fürdő und Gombaszög charakterisierte jüngere Phase, zu der sich am Ende Brassó noch modernerem 
Gesamtcharakter gesellen können, festgestellt werden. Von besonderem Interesse ist hier das aber
malige Auftreten. einer wahrnehmbaren Grenze zwischen dem Villányén und Püspökfürdö-Gomba- 
szöger Typus. Der Umstand, dass diese zwei Faunentypen in Bezug auf Pflanzenfresser verschieden 
sind, dagegen aber eine ziemlich uniforme Raubtiergesellschaft aufweisen, scheint auf eine Änderung 
in den klimatischen Verhältnissen zu deuten, welche die eürytherme Carnivoren-Formen nicht beein
flusste, doch merkbare Veränderung in der Zusammenstellung in der mehr stenotbpen Wieder
käuer- und Nagerfauna verursachte.”  (85. 148.)

1938-ból való K ormos egy cikke a magyar „felső-pliocén” Desmariá-leleteiről (80. 163— 180.). 
Ebben az újabb vizicickány-leletanyagot írja le, éspedig Desmana nehringi K ormos leleteket Bere- 
mendről és Villányról, valamint Beremendről és Csarnótáról származó további anyagot, melyet a 
kis püspökfürdői Galemys semseyi K ormos fajjal vél azonosíthatónak [két évvel később Schreu- 
der vizipocok-monográfiájában (145.) ezt a kis Villányi hegységi alakot Desmana Icormosi néven 
újra. leválasztja a Galemys semseyi-ről]. Itt újólag utal K ormos a magyarországi „preglaciális”  egyes 
fajai és a közelrokon élő fajok közti eltérésekre és a fosszilis leleteknek ma is élő rokon alakokkal 
való elhamarkodott azonosításának veszélyeit emeli ki. Ez vezetett például a forestbed-sorozatban 
a Macaca és Ovibos együttes fellépésének feltételezésére és más hasonló visszásságra.

Egy másik, ugyanebből az évből való dolgozatában Kormos (79. 356.— 379.) a Villány kör
nyéki faunák két Arvicolidájával, a Mimomys newtoni-v&l és Lagurus pannonicus-szál foglalkozik. 
Az elsőnél nyomatékosan aláhúzza a cementkitöltés hiányát zápfogak beöblösödéseinél, ami a magyar- 
országi anyagon az angliai típus-anyaggal szemben mutatkozik [ezt MÉHELY-vel szemben állítja, 
aki úgy nyilatkozott (109.), hogy a különben meglevő cementkitöltést kezdetben —  nem ismerve 
még annak fontosságát — lepreparálta a példányokról]. Ennek alapján a magyarországi példányokat 
az angliaiaktól Mimomys newtoni hungaricus n. ssp. néven különíti el.

A dolgozat másik felében az állatföldrajzilag igen érdekes alak felfedezésének történetét 
tárgyalja, majd áttér az M, elülső sisakjának kifejlődésében mutatkozó két eltérő típus ismertetésére.



E két típust, miután azok véleménye szerint Összefolynak, nem választja szét. A két alak közül az 
ősibb az alsó-kromeri, a modernebb típus viszont a felső-kromeri faunákra korlátozódik, kizárólag 
csak Püspökfürdő faunájában találkozik össze a két típus (28% primitív, 15,5% átmeneti és 56,5% 
modern típusú).

Két évvel később két kisebb cikkben számol be K ormos a Villányi hegység faunáinak két 
kisebb csoportjáról. Az elsőben (82. 937— 942.) a magyarországi ,,felső-pliocén” faunák Ochotona- 
maradványait ismerteti, az alsó-pleisztocén füttyentő nyulak kutatásáról adott összefoglaló kép 
keretében. A beremendi és püspökfürdői alak közelebbi rendszertani helyéről megállapítja : „dass 
die Gattung in dieser Eauna entschieden nachgewiesen ist und dass wir mit einer kleinen, dem in 
unseren Pleistozänablagerungen häufigen ,.,Ochotona pusillus” nahestehenden Form zu tun haben, 
welche mit dem letzteren ev. in näherer Relation stehen dürfte.”

Második cikkében villányi Citellus-leleteket ismertet és beszámol az 1939. évi villányi gyűj
tése alkalmával talált Eliomys-kllkapocsleletről (81. 922— 935.). Megállapítja, hogy a pele-maradvá- 
nyok ritkasága a Villányi hegység lelőhelyein, melyek általában sztyep-jellegűek, magától értetődő 
a püspökfürdői erdei jellegű faunák pele-maradványokban észlelt gazdagsága mellett.

Ezzel a két cikkel bezárul K ormos Tivadar munkája az alsónegyedkori faunák kuta
tása terén — és az őslénytani kutatómunka terén is. Magángyűjteménye megmaradt fontosabb anya
gait kivétel nélkül eladta a M. Áll. Földtani Intézetnek —  ugyanígy gazdag különlenyomat- és monog
ráfiagyűjteményét is,

E ténykedésével búcsút mondott az őslénytannak ; hat év múlva, 1946-ban, 65 éves korában 
meghalt. A magyar őslénytani kutatás kimagasló egyénisége volt — és tragikus sorsú ember . . .

1940-re esik még A. Schreuder monográfikus leírása Európa fosszilis Desmanináiról (145. 
201:—333.). A Villányi hegységből két fajt ír le benne. Ezek :

Desmana nehringi (K o r m o s )
Desmana kormosi n. sp . ( =  K o rm o s  v illá n y i Oalemye semseyi-jév e l).

A következő évben Mottl Mária Pawmoraicíis-végtagcsontokról közöl egy dolgozatot (112. 
42— 72.), mely szerint „die Tatsache, dass zwischen der kleinen und der grossen Pannonidis-Art 
keine wesentlicheren Unterschiede nachzuweisen sind, ausser dass Pannonidis, pilgrimi noch etwas 
lutroider, als Pannonidis pliocaenica gebaut ist, gestattet die Annahme, dass beide Arten keine 
voneinander bedeutend abweichende Lebensweise geführt haben dürften.”

Még ugyanebben az évben összefoglalja a Kárpát-medence fontosabb pleisztocén faunáit 
(113. 75—-105.). E fölsorolásában a Villányi hegység faünáit a Saintprestianbe— középső-, alsó-pleisz
tocénbe —  sorolja’ (a ,,meridionalis”  - os kavicsokkal együtt!). A faunák fejlődésében csak bárom lép
csőt tud megkülönböztetni :

1. Elephas meridionalis-oï szint,
2. E. antiquus-trogontherii-s szint,
3. E. primigenius-03 szint.

E három fokozat a hideghez való alkalmazkodás három egymásutáni fokozata, nem pedig 
hideg és meleg faunák váltakozásának bizonyítéka — Mottl felfogása szerint (lásd K ormos ezirányú 
korábbi megnyilatkozásait) :

„In der Fachliteratur werden die Verwirrungen durch jene nicht mit den Augen des Biologen 
blickenden Glaziogeologen verursacht, die den Wechsel »kalter« mit »warmen« Zeitabschnitten 
und Faunen in der irrtümlichen Auffassung schon von der Günz-Zeit an .rechnen, nach denen »die 
lang dauernden Interglazialzeiten mit warmem Klima« die Ausbildung je einer »Warmfauna« 
ergaben. Dabei halten sie es für natürlich, dass die »warmen« und »kalten« Faunen, entsprechend 
der Zahl der vermuteten Vereisungen, bzw. Zwischeneiszeiten in Europa bald verschwanden, bald 
wieder erschienen. Nachdem der Paläomammaloge eine altpleistozäne, glaziale »Kaltfauna« bisher 
nicht nachzuweisen imstande war, wurde daraus irrigerweise gefolgert, dass die Säugetierfauna zur 
Horizontierung des Pleistozäns nicht geeignet ist.”

„Bei dem Nachweis der altpleistozänen Vereisungen in der Säugetierfauna scheinen statt dem 
Nachweis von »Kalt- und Warmfaunen«, die am Anfang meiner Studie bekanntgegebenen Faunen-
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entwicklungsphasen 1. und 2. sicherere Grundlagen zu bieten, da sie vom nackten Südelephanten zum 
langhaarigen Mammut, zur Entwicklungsphase 3. führen. Die Interglazialzeiten des Altpleistozäns 
scheinen sich in der Säugetierfauna auf Grund der bisherigen Angaben in der Form wiederzuspiegeln, 
dass sie die Verbreitung, die Fortdauer der altertümlicheren, »wärmeliebenden« Arten günstig beein
flussten, verlängerten. Die Angaben zeigen aber auch, dass für die Änderung der Tierwelt für die 
Ausbildung eines neuen Faunacharakters nicht diese Zeitabschnitte, sondern je ein neuerer »Kälte- 
vorstoss«, der neuere Grad der Abkühlung massgebend waren.”  (113. 104— 105.)

Eszmefuttatásaival egyidőben jelent meg szerző dolgozata az éghajlatváltozások, illetve 
jégkorszak okozta faunafejlődési hullámokról és a belőlük levonható földtörténeti következtetésekről. 
A kromeri faunák időszakát két részre osztja : a saintprestiumra és mosbachiumra, az elsőbe helyezve 
Beremendet és Villányt is. A kromeri üledékképződési szakaszt a földközi-tengeri eusztatikus szín- 
lőkkel, a glaciológia günz-mindel +  mindéi szakaszával, a trogontherii-s homokokkal és a l'olyó- 
terraszok IV. terraszával azonosítja.

Ugyanebben az évben szerző egy másik munkájában Betfia (=  Püspökfürdő, V. sz. lelőhely
— KoRMOSpál) alsó-pleisztocén faunáját ismerteti (87. 235— 261.). Itt kitér a .Kárpátmedence kromeri 
képződményeinek tagolási kérdéseire is, és az emeletet három szakaszra osztja az ősgerinces-faunák 
vizsgálata alapján. Ezek (87. 259.) :

1. Villányium — Beremend, Villány és Csarnóta lelőhelyekkel.
2. Biharium — Püspökfürdő, Betfia, К agy h arsányhegy, Gombaszög lelőhelyekkel.
3. Mosbachium — Brassó lelőhellyel.

A kronológiai faunaegymásutánt az egyes faunaelemek méretvariálására és dominanciájára 
vonatkozó statisztikai vizsgálatokkal igyekszik alátámasztani (Cricetinák és Leporinák alapján), és 
az egyes fauna-előfordulások cönológiai típusait állítja fel a karsztformákhoz kapcsolva.

K ormos kikapcsolódásával nemcsak a Villányi hegység alsó-pleisztocén faunakutatása, 
hanem alsó-pleisztocén gerinces-fauna kutatásunk is majdnem egy évtizedre megállt — a budai 
Várhegy mindéi terraszából gyűjtött gerinces-fauna ismertetése (114. 65— 70.) az egyedüli kivétel.

A kutatások új szakasza 1950-ben Jánossy Dénes néhány napos gyűjtőútjával indul el, 
melyet a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából tett a Villányi hegység lelőhelyeire. Ezt követte 
R eményi K. András rövid tájékozódó gyűjtése és Hegedűs Gyula ugyancsak rövid villányi 
gyűjtése.

1952 őszén ifj. Noszky Jenő gyűjtött a beremendi nagy mészkőbányában, Petényi klasz- 
szikus lelőhelyén. Rövid néhány órás gyűjtése mind őslénytani, mind faunisztikai szempontból nagy 
jelentőségű anyagot juttatott a M. Áll. Földtani Intézet gyűjteményébe.

A Villányi hegység régebbi gyűjtésű gerinces-őslénytani anyagainak a korszerű anyaggyűj
tés igényeit már nem kielégítő begyűjtési módja szükségessé tette újabb hitelesítő és kiegészítő gyűj
tések tervbevételét.

Noszky kedvező beremendi gyűjtési eredménye biztatóan hatott a terv kivitelének elindí
tására. Mindezek hatása alatt látott hozzá a szerző a M. Áll. Földtani Intézet megbízásából Kormos 
három évtizeden át folytatott gyűjtési munkálatai területén a Villányi hegység ősgerinces marad
ványainak további kiaknázásához.

Az elhatározást követően 1953 nyarán elindított és a rákövetkező években is folytatott 
gyűjtőexpedíciók továbbvitele rétegtani célkitűzésű őslénytani kutatómunkánk folyamatos feladata
— ez az összefoglalás e munkának csak menetközbeni állomása.

A gyűjtőmunkálatokat szerző vezette ; rajta kívül a M. Áll. Földtani Intézet részéről Klein 
József, Kretzoiné Varrók Sarolta és Vargáné Pethő Aranka (1953— 1955), a Magy. 
Nemzeti Múzeum kutatói közül pedig Bökönyi Sándor (1955), Jánossy Dénes (1953— 1955) és 
Topál György (1954) vettek részt. Az anyag laboratóriumi preparálását elsősorban Varga Gáborné 
végezte.

Az első évben főleg a Villány-6 lelethelyen (Kormos ,,Villány-Kalkberg, Südseite”  gyűjtő
helye) gyűjtöttünk, a második — 1954. —  évben Villány-8 lelethcly agyagkitöltését félig bontottuk 
le, mellette a Villány-5 lelethelyet aknáztuk ki és a Csarnóta-2 lelethelyen (Kormos Macacus-os 
gyűjtőhelyén) végeztünk kisebb gyűjtést. A harmadik évben végül Villány-8 rendszeres feltárását
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folytattuk, amihez néhány kisebb gyűjtés csatlakozott (Villány-7, Nagyharsányhegy-2, 3, 4 és 
Nagyharsányhegy-6 ).

Közben szerző 1952-ben (90. 89— 99.) és 1953-ban (91. 67— 76.) rövid összefoglalásban kísé
relte meg a magyar negyedkori képződmények faunafejlődési szakaszainak szintézisét. A faunafejlő
dés felfogása szerint 5, egymáson „átcsapó” hullámban zajlik le. A második hullámot, a szicíliai - 
kromerit, röviden a következőkben jellemzi : ,, M as tód о n-n élküli, ,,Elephas trogontherii” -s faunák, 
Bison-nal, egyujjú Atyaws-alakokkal, Alces-Megaloceros-Cervus-Capreolus-szal régi szabású (Busa- 
szerű és kihalt) szarvasok helyén az új típusok mellett utoljára fellépő, kihalt — vagy nearktikus 
— ragadozókkal és rágcsálókkal (Epimachairodus, Pachycrocuta, Nyctereutinik,. Baranogale, Pannon
idis, Dolomys, Mimomys, Trogontherium, Hypolagus stb.). Általában ezzel a hullámmal tűnnek 
el mindazok a csoportok, amelyek nem jutnak el a pleisztocén végére. Klasszikus lelőhelyei a Villányi 
hegység terrarosszás hasadékkitöltései (Villány, Csarnóta, Beremend), Püspökfürdő, Gombaszög, 
a sváb Alb barlangjai (Sackdilling, Moggaster-bg.) és a cromeri Forest-Bed sorozat. Innen a cromeri 
emelet név is. Két szakasza közül az alsót a kihaló alakok, a felsőt az előbbiek visszahúzódása jel
lemzi elsősorban.”  (90. 93.)

Az időbeli párhuzamosítást pedig a következőképpen kísérli meg (90. 95.): „Szicíliai emelet= 
cromeri emelet =  villányi -f- mosbachi =  trogontherii faunák. Mindéi eljegesedés és IV. terraszösszlet ; 
bakui orogén.” Ezenfelül : „Szicíliai korúaknak minősülnek az Alföld »Tulotoma bödchh-s rétegei 
(250 m, sőt még nagyobb mélységig) és a budai Várhegy terraszkavicsai, a villányi vidék hasadék-ter- 
rarosszái.” (90. 96.)

1954-ben szerző a kislángi nagy kromeri-villafrankai fauna előzetes ismertetése során az 
alsó-pleisztocén időbeosztását is megkísérli, a pockok vizsgálatára alapítva (91a. 236— 237.). A szicíliai 
emeletet kísérletképpen három alemeletre osztja. Ezek :

,,a) Villányi alemelet (günz II—mindéi I interglaciális) : Makrofaunái ismeretlenek, mikro- 
faunáiban dominálnak a később kihaló régies elemek (Dolomys milleri, Mimomys ,,plio- 
caenicus” , Pliolagus, Prospalax, stb.) és hiányoznak a gyökértelenfogú pockok (Micro- 
tus, Pitymys).

b)  Cromeri alemelet (?mindéi I) faunaképéből hiányzanak a régies alakok és fellépnek a 
modern pockok (Microtus, Pitymys, Clethrionomys), valamint arktikus elemek (Lem- 
mus, Gulo, Ovibovinák).

c) Mosbachi alemelet (intermindel, mindéi II). Faunaképét jellemzi a további modernizáló
dás, átjövő típusok óriásformái, arktikus alakok stb.”

Végül 1955-ben megjelent két, a Villányi hegység anyagával többó-kevésbé összefüggő 
cikk; az egyikben (93. 89— 94.) egy új, ősi szabású Arvicolida, a Promimomys cor n.g. n.sp. leírása 
mellett szerző a Csarnóta-2 lelethelyről 1954-ben gyűjtött zárt faunát ismerteti (93. 90.) :

Celtis sp. indet. — 4 
Gastropoda indet. I —II. — 3 
Limax sp. indet. — 1
Julidae indet. — 1 -
Bufo sp. indet. — 20
Ophidia indet. — tömeges
Lacerta sp. indet. — 3
Ophisaurus intermedius Bolkay — 1
Testudo ( ?) sp. indet. — páncéltöredékek
Aves indet. I —Ш . — 3
Passeriformes indet. — 1
Sorex cf. runtonensis H in t o n  — 1
Sorex cf. minutus (L in n é ) — 1
Petényia hungarica K o rm os  — 8
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 5
Crocidura kornfeldi K orm o s  — 3
Rhinolophus sp. indet. — 4
Myotis c f. baranensis K orm o s  és
Myotis cf. steiningeri K orm o s  -  19



Prospalax priscus (N e h b in g ) — 7 
Rhmocricetm éhiki (Sc h a u b ) — 1 
Parapodemus sp. in d et. — 14 
Apodemus ( ?) sp. in det. — 1 
Apodemus sp. in d et, (kis fa j)  — б 
Baranomys lóczyi K orm o s  — 1 
Promimomys. cor n .g . n .sp . — 1 
Dolomys milleri N e h r in g  — 2 
Dolomys ( ?) hungaricus K o rm o s  — 6 
Clethrionomys ( ?) sp. in d ét. — 2 
Lagotherium beremendense (P e t é n y i )
Baranogale beremendensis (P e t é n y i )
Gazellospira aff. torticornis (A y m a r d )

A faunát alsó-szicíliai—alsó-kromeri, azaz villányi korúnak tartja és Beremend, Villány-Mész- 
kőhegy és Gundersheim faunáival párhuzamosítja.

A másik cikkben ugyancsak szerző a. Dolomys-csopori revízióját adja (94. .347—355.) és a 
vizsgálat tárgyává tett alakokat a Dolomys, Dinaromys n.g. és Pliomys nemzetségek közt osztja 
föl, melyek közt északameriká'i alakok is vannak. Az Arvicolidák csatoltan felvázolt csoportosításá
ban szerepel a Villány-5 lelethelyről gyűjtött anyagra alapított Villányid n.g. is.

Végül szerzőnek az. 1954. évi gyűjtési munkálatokról szóló jelentése (95.) sorolandó fel, 
ennek részletes ismertetésétől eltekintünk, miután ennek anyagát a következőkben úgyis behatób
ban ismertetjük.

III. A VILLÁNYI HEGYSÉG

A Villányi hegység a Mecsekhegységtől délre 25 km szélességben kelet—nyugati irányban 
húzódó alacsony mezozói hegyvonulat, melyhez délről csatlakozik néhány kisebb önálló egység.

A hegységet többé-kevésbé meredek déli dőlésű triász-júra-kréta mészkőképződmények alkot
ják, melyeket helyenként vörösagyag, általában lösz takar, helyenként tekintélyes vastagságban. 
A hegység szerkezeti felépítésében több nyugat—délnyugatról kelet—délkelet felé haladó csapásban 
föltorlaszolt pikkely vesz részt.,

A hegységben az első összefüggő térképezés Hofmann K ároly nevéhez fűződik, a földtani 
viszonyok leírásával azonban, bekövetkezett halála miatt, adós maradt ; munkájáról csak rövid 
felvételi jelentés (46. 22— 24.) és kéziratban maradt részletesebb jelentése (lásd Lóczy, 104. 695.) 
maradt fenn.

Egyes részletkérdésekre vonatkozó tanulmányoktól eltekintve —- mint Pálfy Móric jelentése 
a kőbányákról (123. 150.), A. Till tanulmányai a villányi kövületes doggerről (169— 172), illetve 
Pálfy megjegyzései (124— 125) előbbiekhez —— ifj . Lóczy Lajos 1911. évi újratérképezése volt az 
első ábfogó földtani munka ezen a területen (104. 672— 695.).

Lóczy szerint a Villányi hegységet a következő képződmények építik fel :
Legfelül a holocén, mely elsősorban a folyók árterén jelenik meg.
A „diluvium” felső tagjában 10— 15 m vastagságot is elérő, két vályogszinttel tagolt lösz

takaróból áll, alsó részében viszont csontbreccsa, mely a Villányi hegység több kőfejtőjében, így a 
Somsichhegyen, Nagyharsányhegyen és a villányi Mészkőhegyen a mészkő hasadékaiban és üregeiben 
fordul elő.

A felső-pliocénbe sorolja „az egész Villányi hegységben, különösen a Vokány— Bisse közti 
hegyvidéken” elterjedt „vöröses, bóluszszerű, latentes agyag” képződményt, melyet elsősorban 
K ormos példáját követve, aki a csarnótai és beremendi kőfejtők hasadékainak hasonló vörösagyag 
lerakódásait felső-pliocén korúnak mondta, a pliocénbe helyezett Lóczy (104. 680— 681.). Ezekhez 
hasonlóan „Máriagyüdnél a Szentkúthoz közel eső kőfejtőben az argovien emeletbeli mészkő 0,5— 1 
m-es hasadékait kitöltő hematit és mangánvasérc-telepeket szintén pliocénkorúaknak”  tartja 
Lóczy (u.o.).

Mediterrán korúnak tartja a Harsányhegy gerincének déli peremén, valamint a villányi 
Mészkőhegyen itt-ott fellépő glaukonitos homokköveti
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A hegységet felépítő kőzet főtömegét természetesen à mezozŐi képződmények adják : leg
fölül alsó-kréta, majd felső- és középső-júra, alul pedig, mint a Villányi hegység legelterjedtebb kőzete, 
triász korú rétegek. Ezek behatóbb tárgyalása azonban e fejezet keretein kívül esik.

A hegység szerkezeti felépítésében Lóczy a mezozói tömegek pikkelyes felépítését veszi 
. észre. A pikkelyek négy, kelet—nyugati csapású, párhuzamos vonulatba rendezve helyezkednek el, 

meredek déli dőléssel bukva le a Dráva-süllyedék felé. A hegységszerkezeti kép kialakulása Lóczy 
szerint három szakaszban zajlott le : az első, miocén előtti szakaszban billenhettek ki a mezozói 
rétegek eredeti szintes településükből, a másodikban képződhettek a pikkelyek észak—déli irányú 
torlódás következtében, míg a har adik a pliocén és pleisztocén folyamán a transzverzális és hori
zontális eltolódásokat okoz at ta.

Lóczy után több geológus dolgozott a Villányi hegységben, de valamennyien részletkérdé
seken. R akusz Gyula volt az első, akinek 1930— 31-ben újra alkalma nyílt a Villányi hegységben 
átfogóbb reambulációs munkát végezni. A sors azonban úgy hozta, hogy ő sem fejezhette be munkáját; 
vizsgálatainak eredményeit korai halála után munkatársa, Strausz László dolgozta át és adta ki 
(139. 1— 27.).

Rakusz újratérképezése nagy vonásokban megerősítette Lóczy valamennyi megállapítását, 
csak egyes részletek tisztázása vált még szükségessé. így  születhettek meg a Rakusz—Strausz 
munka összefoglaló mondatai : „A  Villányi hegységet felépítő mezozói rétegek öt, meredek D-i 
dőlésű pikkelyben torlódtak egymásra. Az anisusi és alsó-maim képződmény egyformán megvan 
mind az öt pikkelyben, a felső-dogger csak a két D-i pikkelyben, a középső- és felső-maim csak a 
legdélibb, az alsó-kréta pedig csak a két szélső pikkelyben. A  rétegsorok ilyen összetételének oka 
nem hegységszerkezeti, egyes> rétegsorok bizonyos tagjait nem dinamikai hatás küszöbölte k i . . . a 
'pikkelyképződés valószínűleg alsó-kréta korú.” (139. 26.)

Végül szólnunk kell Vadász Elemér „Magyarország földtana”  című könyvéről, mely a 
Villányi hegység mezozói képződményeit összefoglaló szintézisben ismerteti az ország földtani fel
építésének nagy keretében. Tőle vesszük át a Villányi hegység mezozói sorozatának legkorszerűbb 
összefoglalását :

Triász : „A  triászbeli üledékképződés hiányossága . . ..a Villányi hegységben”  erősen hang
súlyozott. „A  kelet-nyugati csapású, erősen letarolt térszínű, egymásratolódott pikkelyek rótegtani 
felépítésében csak az anisusi-emelet van meg. Hofmann К., majd ifj. Lóczy, legújabban Rakusz 
és Strausz leírása szerint szürke „guttensteini mészkő” , „recoaro” mészkő és tömött dolomitrétegek 
alakjában gyér faunaelemekkel (Crinoidea, Coenothyris vulgaris, Spirigera trigonella) észlelhető. 
Ebben a kifejlődésben sem egyezik a mecsekhegységivel. Dél felé hajló rétegösszleteinek északi 
előterében semmi sem utal arra, hogy ott esetleg a werfeni tagozat a mélyben föltételezhető. A többi 
triász tagozatnak semmi nyomát nem lehet találni, tehát ezek hiányát kell föltételeznünk, ami 
annyit jelent, hogy itt a mecseki ladini emelet végén végbement kiemelkedés már előbb történt 
s a terület a triász további folyamán szárazföld volt.”  (174. 62.)

Jura : „A  Villányi hegységvonulatok júrája a középső-doggertől kezdődő partszegélyi
képződésekből a maimban szirtes zátonymészkő kifejlődésbe megy át, egész szigetvilágszerű sekély- 
tengeri jelleggel. A középső-doggertől kezdődően, a maim végéig terjedő összes júratagok jelenlétét 
feltételezhetjük. Ez a kifejlődés még a kallóvi gazdag faunaelemeiben is lényegesen eltér a mecsek- 
hegységitől s legföljebb a középeurópai vonatkozásokban egyeznek. A maim szirtes kifejlődése a 
Harsány-hegyen délalpi, illetve határozott dinarid jellegű. Mindezek a kifejlődésbeli különbségek 
végső fokon kéregszerkezeti függvények s egyben a későbbi eltérő kéregmozgások befolyásolói is.” 
(174. 93.)

Kréta : „A  Villányi—-Harsány-hegyi vonulat pikkelyeinek krétaüledékeiben a mecsekivel 
egyeztethető kéregmozgások fölismerhetők, kifejlődésében azonban attól lényegesen eltérő, a bako
nyira emlékeztető bauxitképződéses szakasz is mutatkozik. A krétatenger partvonalainak nyomozása 
az egymásratolódott, különböző kifejlődésű pikkelyekben nem lehetséges.” (174. 114.)

Végül a hegységszerkezeti viszonyokról a következőket mondja Vadász :
,,A Villány— Ha.rsánvi vonulat szigethegységként áll ki a síksági térszínből. Fedőhegysége 

nincs, környezete medencealakulatnak felel meg . . .  A pannoniai emeletben már valószínűleg nem 
szenvedett számottevő kimozdulást. Bár ezen a részen még mélyfúrási adataink nincsenek, kétség
telen, hogy a pannoniai emeletben itt tartósan süllyedő terület volt, folyamatos pannoniai üledék -
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képződéssel. A medencealjzat Pécs és Villány között részben gránitvonulat s ahhoz délen csatlakozó 
mezozoikum. Középső-miocénbeli üledékfoszlányok és partvonaljelző fúrókagylónyomok észlelhetők 
rajta. Ifj. Lóczy egyik adata szerint a villányi pikkelyben a júratagok és a triász között »mediterrán« 
homokkő iktatódik közbe, amire a jura reátolódottnak látszik. Ezek szerint a pikkelyképződésben 
a fedőhegység is résztvehetett, a mecsekivel egyező attikai-, vagy rodáni-szakaszban.” (174, 338.)

Eddig terjed Vadász összefoglalása. A hegység legfiatalabb történetének mozzanatairól 
ifj. Lóczy közleménye óta újabb adattal nem gyarapodott az irodalom.

Éppen ezért nem lesz haszon nélkül való az errevonatkozó — bár nem rendszeresen gyűjtött— 
ndatok összefoglalása.

A sekély geoszinklinális-teknő, melyben a Villányi hegység mezozói üledéksora képződött 
(két hosszabb megszakadással), a felső-krétában a tenger színe fölé emelkedett és valószínűleg a 
larami mozgások fölszabdalták.

A hegység harmadkori fejlődéstörténetéről keveset- tudunk : egy Camerina (Nummulina)- 
példány, melyet másodlagos helyen — alsó-pleisztocén gerincesmaradványok közt, a Nagyharsány- 
hegy egy karszthasadékának vörösagyag-kitöltésében —  találtunk, az egyetlen — elég bizonytalan 
értékű — adat a közelben valaha fennállott eocén képződményekről. Más, harmadkorinak mondható 
képződményeket a LóczY-féle harsányhegyi és villányi mészkőhegyi glaukonitos homokkő-tagon 
kívül, melyet leírója mediterrán korúnak mond, nem ismerünk innen — a pannóniai képződmények 
kérdése inkább a távolabbi környezethez kötött. Amennyiben a glaukonitos homokkő föltételezett 
miocén kora elfogadható, úgy a pikkelyképződés ideje — felfelé — elhatárolható, miután e homokkő
képződmény vízszintes települése csak a pikkelyképződés után történhetett.
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Függetlenül ezektől a homokkő képződményektől, a villányi Mészkőhegy északi, jól föltárt 
kőfejtő-fala messzemenő kémiai mállásnak kitett mélykarszt-foimákat mutat, melyek a vörös- 
agyaggal kitöltött hasadékok, barlangok, kürtők stb. friss karsztformáitól, mint sokkal idősebbek, 
feltétlenül elkiilönítendők. Miután a föntebb említett homokkő az erősen mállott karsztformák 
mélyedéseiben seholsem található, miocén kora sem látszik egész világosnak. Arra azonban, hogy 
ez a két, egymást követő karsztgeneráció korra hogy viszonylik egymáshoz, egyelőre, támpontok 
hiányában, semmi biztosat sem mondhatunk.

Az első karsztosodás („trópusi” mélykarszt) kialakulása után az egész hegységet töréses 
(germán) tektonika tördelte össze. Ez minden valószínűség szerint a rodani törésrendszer lehetett, 
mely az egész Dunántúlt behálózta finom töréshálózatával.

E töréses tektonika litoklázis-hézagait a hegység nem kiemelt részeiben kalcitos kitöltés 
érte, amiből csak a karsztvíz-szint fölé emelkedett részek maradtak ki.

A hegység kialakulásának ebben a korszakában került sor a vörösagyag-tömegek képződésére, 
vagy idetelepülésére. A vörösagyag gyakorlatilag az egész karsztterületet befödte és anyagával min
den karsztüreget és hasadékot kitöltött.

A hasadékkitöltések egyik része, mely ezer- és ezerszámra tartalmazza a villányi kort bizto
sító gerincesmaradványokat, kivétel nélkül kelet-nyugati irányban fekszik. Nyilvánvaló, hogy abban 
az időben, mikor ezek a hasadékok üledékkel telítődtek, csak a kelet-nyugati irányú hasadékok álltak 
nyitva, az észak-déli irányúak pedig nyomás alatt álltak, szükségképpen tehát összepréselőd
tek és így üledék nem kerülhetett beléjük. A vörösagyag-kitöltést pedig, mely mediterrán nedves- 
telű éghajlatot bizonyít, utólag mészanyag járta át és. cementálta össze, mely teljesen átkristályo
sodott. A vörösagyag eróziós felületére vagy az átkristályosodott cseppkőképződmények felüle
tére pedig sárgásbarna vályogos képződmény települt, melynek képződése után e hasadékok 
(az összepréselt és összetört csontanyaggal is igazolhatóan) nyomás alá kerültek és bezárultak.

Ez az észak-déli (a pikkelyképzővel egyirányú) nyomás, mely a kelet-nyugati irányú hasa- 
dékokat (pl. Villány-3, Villány-5) bezárta, ugyanakkor az észak-déli irányú hasadékok szétlazulását 
lehetővé tette, aminek következtében ezekben indulhatott el a vörösagyag lerakódás és ezzel karöltve 
a rendkívül gazdag, de kivétel nélkül bihari korú faunaelemek felhalmozódása. A vörösagyag- 
képződés felfelé cseppkő-, majd laza tufaképződésbe, végül meszes, löszös-vályogos sorozatba megy át.

A feltételezett — és a kelet-nyugati hasadékok összepréselésében tapasztalt —  észak-déli 
nyomás további bizonyítékaként a bihari korú képződmények eltört és elvonszolt cseppkövei 
stb. tanúskodnak. Ez a bihari korú észak-déli irányú préselő erő egyébként à vörösagyag-képződés 
idején fönnállóit és azóta mélybe süllyedt hegységtömegek jelenlétét tételezi fel észak (és dél?) 
felől. A vörösagyag-mésztufa-löszsorozat és az észak-déli irányú vízszintes elmozdulás a Villány-8 
lelethelyen figyelhető meg.

Az észak-déli irányú hasadékok vörösagyag-kitöltésére 10 m-t is elérő vastagságú lösz- 
réteg települt, két vályogzónával és üledékhiánnyal.

A tekintélyes vörösagyag-tömegek, ugyanúgy, mint a kiterjedt cseppkő- és laza tufás mész- 
képződmények, nagy felületeket kívánnak, mely nagyobb vörösagyag-tömeg és tekintélyesebb víz- 
mennyiség felhalmozódását lehetővé teszi. így pl. a villányi Mészkőhegy, vagy méginkább a Nagy- 
harsányhegy éles gerince elképzelhetetlenné teszi nagyobb víz- és üledékmennyiségek felhalmozó
dását a mainak megfelelő térszínen. Ez kényszerítő erővel követeli, hogy a vörösagyag-képződés 
idejére a Villányi hegység pikkelysorát és annak tágabb környékét egységes, nagyobb kiterjedésű 
karsztfelületnek képzeljük el, melyben a villányi— biliari időszak végén a pikkelyképződés utolsó 
mozzanatai még zajlottak. Ezt bizonyítja Zsigmondy régi fúrási adata (191.), mely Nagyharsánytól 
délre, 100 m mélységben a sziklatalpon csontbreccsás vörösagyag-képződményt fúrt meg.

Ezután következhetett csak be a hegység mai elemeinek kiemelkedése és a szomszédos 
területek mélységbe süllyedése. A fiatal eolikus üledékképződés már a ma is szemünk előtt elterülő 
morfológiára települt.

3*
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IV . BEREMEND

A Villányi hegységtől, illetve annak legkeletibb végétől délre, Villánytól 9 kra-re terül el 
a lapos berenrendi Szőlőhegy. A vastag lösztakaróval födött, 174 m tengerszint fölötti magasságot 
elérő hegy, melynek lábánál délkeletről északnyugati irányban Beremend község húzódik, alsó
kréta korú sötét requiéniás mészkőből épül fel.

A kemény mészkövet igen régen termelik útépítéshez, amihez később a cementgyártás 
nagyarányú termelése csatlakozott. így a hegyoldal több pontján, jóval egy évszáizad előtt nagy 
kőfejtőket telepítettek, melyek ma már mélyen benyúlnak a hegybe. A krétamészkövet törések 
hasogatják, melyek egy része az elkarsztosodás folyamán szűkebb-tágabb hasadékká bővült. Ezeket 
sok helyen mélyvörös színű agyaglerakódás tölti ki, mely legtöbbször tömve van alsó-negyedkori 
gerinces-ma radványokkal.

Ősmaradványokat tartalmazó hasadékkitöltéseket a Szőlőhegy négy kőfejtőjéből ismerünk. 
Az első a régi kőfejtő, mely a hegy délnyugati oldalán, közvetlenül a község fölött fekszik. Ez Petényi 
klasszikus lelőhelye, mely egy évszázad előtt még két kőfejtőből állt, ezek azonban az idők folyamán 
összeolvadtak.

A második kőfejtő a hegy keleti végén fekszik, ebben Méhely gyűjtött elsőnek 1904— 
1906-ban, majd K ormos 1910 és 1916-ban. Ez a kőfejtő Petényi idejében még nem létezett.

A harmadik kőfejtő, melyben szintén akadnak vörösagyaggal és kalcit-kristályokkal kitöl
tött hasadékok, közvetlenül az előbbi fejtő mellett fekszik, a hegy keleti lábánál. Innen először 1954-ben 
sikerült ősmaradványokra szert tenni — de csak sárga vályogos üledékből, nem pedig a vörös
agyagból.

A negyedik kőfejtő a hegy északi oldalán fekszik. Bár csontmaradványokkal teli vörösagyag- 
kitöltés itt is több helyen fordul elő, használható anyag innen eddig nem igen került elő.

A felsorolt kőfejtőkben összesen 10 lelethelyet tartunk számon, ezek közül három eddig 
ismeretlen volt.

Beremend, 1. sz. lelethely

Mikor 1847. április 27-én a beremendi „Felkőbányában”  robbantás révén néhány szikla
hasadék vált szabaddá, melyeket csontmaradványokat tartalmazó te rrarossza töltött ki, Petényi 
és K itbinyi — mint azt az előző fejezetben részletesen ismertettük — közelebbi tanulmány tárgyává 
tette ; ez év június 8—11-én a helyszínen nyert tapasztalataikat Petényi következőkben írja le 
(131. 39—41.) :

„Mi úgy találtuk, hogy a Dráva felé délnyugotra nyíló úgynevezett felsőbányának nyugot- 
éjszakra fekvő, körülbelül 8 öl magas, és 25 ölnyi görbe vonalba n éj szaktól keletdélre félkörösen 
terjedő sziklafalában, valamint a kisebbik előbánya (Vorderèr-Steinbruch) falaiban is, igen számos 
kisebh-nagyobb üreg és hasadék jő elő, melyeknek egy része szép mészpát és csepkő-képletekkel, 
más része pedig agyag-iszappal volt megtöltve. Ezekben azonban mi, a most élő néhány csiga, s 
jelesen a Helix striata, a H. arbustorum és Pupa tridens héjai kivételével, melyek az agyag-iszappal 
sodortattak oda, semmi egyéb életszerves testekre nem akadtunk. Oly csonttorlattal megtöltött 
hasadékot ellenben, mely tarka, rozsdasárga és fehér színeivel már messziről szembetűnt, csak 
hármat találtunk. Mind a három egymástól különféle távolban terjedett. Kettő -közülük nyugotra 
állott meglehetős közelben, alig 2г/а ölnyire egymástól, míg a keletre forduló 3-ik ezektől több mint 
6 ölnyire esett. Ezen csonttoriatokat tartalmazó hasadékok a kőbányának délre, a Dráva felé nyíló 
bemenetétől mintegy 30 ölnyi távolban merültek fel a nyugat-éjszak felé tört 8 ölnyi magas 
sziklafalban. Itt nyúltak le azok felülről a szirt felső területétől a kőbánya talapzatáig mintegy 7 
ölnyi mélyre, ritkán azonban függőlegés, egyenes, többnyire ferde s jobbra-balra hajló irányban, a 
keskeny erek sokszor üst formán kitágulva.”

„Ezen hasadék-telvények egyikében” —  folytatja Petényi — „találtam majd csupa kar- 
és czombcsontokat s nehány csigolyát az ott előforduló nyúlmaradványokból, ezeken kívül azonban sem 
állkapocstöredékeket, sem fogakat. — Ezeknek legszebb példányai bele voltak olvadva a mészkő
tömegbe, mely közvetlenül ment át az anyamészsziklába.”
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Ismertetése további részében az egyes lelethelyeket nem kezeli külön, hanem a belőlük 
kikerült' anyagot egységesen tárgyalja. Tekintettel arra, hogy pl. a Mustelidáknál sem közli azok 
pontos lelethelyét, az egyes lelethelyek rövid ismertetésénél adott fajjegyzék nem tekinthető teljes
nek. így  többek közt az első lelethely sem tekinthető kizárólagosan csak nyúl-lelőhelynek. Ennek 
következtében tehát ma már nem dönthető el, hogy az összesített faunajegyzékből melyik lelet
helyre mely fajok esnek. Petényi felsorolásában a fauna a következő fajokból tevődik össze :

„Békafélék ( Batrachn) 2 nemmel s nehány fajjal”
„Kígyók (Ophidii) 1 nemmel s 2— 3 fajjal”
Talpa vulgaris fossilis Petényi1 
Crossopus fissidens Petényi1 2- 
Sorex gracilis Petényi3 
Crocidura gibberodon Petényi4 
Cricetus (’ ’igen piczin hörcsögneműek” )5 
„Poczokneműek”  (4—5 faj)
Lepus beremendensis Petényi6 
Mustela martelina Petényi7 8 
Mustela beremendensis Petényi3 
Foetorius pálermineus Petényi9

Fentieken kívül a Nehring által a három lelethely egyikéről új nem és fajként leírt 

. Dolomys milleri Nehring.

Beremend, 2. sz. lelethely

A második — és valószínűleg középső — lelethelyet Petényi röviden a következőképpen 
írja le (131. 40.) :

„A  hasadéktelvények másodikéban alig találtam nehány csigolyát, de annál több nyáltól 
származó nagyobbnemű kar- és czombcsontokat, valamint sok egyéb csontváz-részeket^ s ahoz 
még kitűnő szép koponya- s állkapocs-töredékeket, s szabadon heverő felső és alsó metszőfogakat. 
Ugyané hasadékban mutatkoznának az előbbi maradványokkal egy halmazban hasadt fogú cic
kánytól (Crossopus fissidens) származó koponya- és inycsont-töredékek, valamint igen jó állapotban 
megmaradt sötétvörös fogcsúcsokkal jelölt alsó állkapcsok. Itt merültek föl továbbá vakánd, poczok 
és hörcsög fajaitól származó alsó állkapcsok, kihullott különnemű fogak, s egyéb csontváz-részek, 
mely tárgyak későbben az alább leírt ősállatok összehasonlítása s meghatározására szolgáltak.”

Ügy látszik, ez volt a leggazdagabb lelethely és valószínűleg innen származó maradványok 
szolgáltak elsősorban Petényi dolgozatának alapjául.

Beremend, 3. sz. lelethely

Petényi három lelethelyének harmadika — és valószínűleg ezek közt a keleti — , mint azt . 
Petényi itt következő rövid leírásából láthatjuk, kimondottan mikrofaunás hasadék volt (131. 
40—41.) :

1 Talpa fossilis P e t é n y i  =  Talpa europaea var. major F b e u d e n b b e g  1914 =  Talpa praeglacialis 
K o rm o s  1930.

2 Beremendia K o s m o s  (1930) 1934 n em h ez sorolandó.
3 Petényiella n .g . (H o lo t .: Sorex gracilis P e t é n y i ). — Sorex minutus nagyságú  vörös fog ú  cickányféle  

m agasabb , h egyesebb  záp fogakkal.
4 A  Soriculus n em be ta r to z ik ; K orm o s  S. kubinyii-]eL (1934-ből) a gibberodon szinonim ája .
5 P e t é n y i  k ezd etb en  egér-fa jnak  tek intette , törpeh örcsög  je llegét H . v . M e y e r  ism erte  fe l (106. 679.).
6 A  Lagotherium ( =  ? Hypolagus) n em hez soroland ó. A  H. brachygnathus K o rm o s  (1930) 1934 fa j, 

m in t fen ti szinon im ája  bevon an d ó .
7 Paralanuki n .g . [H o lo t .: Mustela martelina P e t é n y i  =  Canis (Cerdocyon) petényii K o rm o s] —

A  Nyctereutes-ve em lékeztető , d e  (A m is-szabású előzáp foga i és tép ő fog a  révén  e ttő l élesen e lü tő  tipus.
8 A  Baranogale n em hez soroland ó. A  B. helbingi K orm o s  1934 fa j a beremendensis szinonim ája.
9 A  Mustela n em hez tartozik .
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,„A  harmadik legkeskenyebb hasadéktelvény nagyobbrészt a siklókígyók (Coluber, Natter) 
számtalan csigolyáinak torlaszából állott, melyek között ezen siklófajoknak alsó állkapcsai s bordái, 
hasonlóan béka- és varangy-maradványok, továbbá sok maradványai a cziczkány, hörcsög és pocok- 
neműeknek részint mészpor és agyag által egyberagasztva, részint .ezeknek halmaza és porában 
szabadon heverve, voltak találhatók számtalan töredékekben.”

Petényi anyaga részben külföldön maradt, részben elkallódott — legalábbis új fajainak 
típusai ma már seholsem találhatók —-,egy része pedig a Nemzeti Múzeum és Földtani Intézet gyűj
teményében az újabb gyűjtések anyagába beolvasztva már nem különíthető el. Végül K ormos 
egy kitétele szerint (78. 1066.) : ,,. . . liegt ein Teil der Petényi’ sehen Ausbeute bis heute unaus
gepackt und unbearbeitet im. Keller des Ung. Nationalmuseums” .

A rendelkezésünkre álló adatok alapján annyi mindenesetre kétségtelennek látszik, hogy 
Petényi anyaga mindhárom lelethelyről nagy valószínűséggel villányi (alsó-kromeri) korú.

Beremend, 4. sz. lelethely

K ormos a beremendi csontbreccsás lelethelyeken, végrehajtott első gyűjtése alkalmával a 
beremendi Szőlőhegy nyugati oldalán — Petényi klasszikus lelőhelyén —  nem tudott gerinces- 
niaradványokat tartalmazó terrarossza lerakódásokat találni (54.), ezzel magyarázható az a föltevése, 
mely szerint akkor még a hegy délkeleti oldalán fekvő Öreg kőfejtőben vélte Petényi gyűjtőhelyét 
felfedezni, ahol egyébként később Méhely is gyűjtött (lásd 36. lapon és 107.). A későbbi években 
azonban neki is sikerült Petényi klasszikus lelőhelyén gazdag leletanyagot gyűjtenie, ami arra 
késztette, hogy korábbi, téves megállapítását visszavonja (78. 1066— 1067.) :

„Ich war damals in der Meinung, dass die Fundstelle Petényi’s jener alte Steinbruch war, 
welcher an der Ostseite des Berernencler Weinberges gelegen ist, und wo ich selbst meine erste Aus
beute an Mikromammalien usf. sammeln konnte. Hier wurde auch der zweite LVospaZax-Unterkiefer 
seitens V. Méhely entdeckt. Ich bildete daher diesen Steinbruch auf Fig. 4, S. 460 meines Berichtes 
als Petényi’s „L ocus classicus” ab. Durch spätere Nachfragen bei Ansässigen alten Leuten ergab 
es sich jedoch, dass die letztere Stelle zu Zeiten Petényi’s noch gar nicht eröffnet war ; ferner fanden 
es sich auch beim weiteren Abbau des Kreidekalkes im grossen, alten, fürstlichen Steinbruch teils 
mit lockerer, weichselroter Terrarossa, teils mit sehr harter, sehr altertümlich aussehender Knochen- 
breccie erfüllte Nester, aus welchen während der letzten zehn Jahre, mit tüchtiger Hilfe des Herrn 
Bergmeisters. Eckert, manches wertvolle Material — darunter auch Unika (z. B. ein Unterkiefer
paar von Helarctos arvernensis, die prachtvolle Typus-Mandibel von Erinaceus Lechei, das Unter
kieferfragment eines juvenilen Makaken, schöne Reste von Pannonidis und Pliovormela, von Ca
preolus, Tragelap>hus, Procamptoceras, ferner zahlreiche Kleinsäugerreste und eine herrliche Platte 
mit einem — auf Fig. 10 abgebildeten — ungeheuren Exemplar von Ophisaurus pannonicus) — ge
rettet werden konnten. Es kann demnach wohl kein Zweifel mehr bestehen, dass Petényi seiner
zeit gleichfalls in dem, damals bereits bestandenen fürstlich Schaumburg—LiPPE’schen Steinbruch 
seine Schätze sammelte.”

Arra természetesen K ormos sem gondolt, hogy lelethelyeit Petényi régi gyűjtőhelyeivel 
azonosítsa : „Bei einem Grossbetrieb, wie hier, ist es ja selbstverständlich, dass die Höhlungen, 
Spalten und Klüfte der Steinbruchwänder mit dem voranrückenden Abbau verschwinden, wogegen 
andere zum Vorschein kommen und neu aufgeschlossen werden. Gelegentlich meiner ersten Anwesen
heit in Beremend konnte ich keine solche antreffen, später wurden aber durch den weiteren Abbau 
von neuem knochenführende Spalten und Höhlungen aufgeschlossen.”

De mindezek ellenére sem gondolt arra K ormos, hogy az általa föltárt új lelethelyek begyűj
tött anyagát Petényi régi lelethelyeinek anyagától elkülönítse. 1937-ben megjelent második össze
foglaló jelentésében (78.) nemcsak ennek a kőbányának a lelethelyeiről származó anyagokról, hanem 
a beremendi hegy többi gyűjtőhelyeiről származó ősmaradványokról is közös fauna jegyzéket adott, 
anélkül, hogy a több mint féltucat különböző lelethely faunaanyagát szétválasztotta volna. így 
összeállított emlősfauna jegyzéke (78. 1088— 1089.) az innen ismertté vált egyéb gerinces-alakokkal 
kiegészítve az alábbi fajokat tartalmazza ;
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Pelobates sp. indet.
Bufo viridis Laue,
Rana esculenta L.
Varanus deserticolus Bolkay 
Ophisaurus intermedius Bolkay 
Natrix tessellatus Laur.
Testudo lambrechti Szalai 
Francolinus capeki Lambrecht 
Talpa praeglacialis K ormos1 •
Talpa gracilis K ormos2 
Desmana nehringi K orm.
Galemys semseyi K orm.3 
Beremendia fissidens (Pet.)
Soriculus Jcubinyii K orm.4 
Pachyura? pannonica K orm.
Erinaceus lechei Ivorm.
Rhinolophus cf. ferrumequinum Schreb.
Rhinolophus euryale praeglacialis K orm.
M y otis baranensis K orm.
Myotis sp. indet.
Prospalax priscus (Nhrg.)
Cricetus c. praeglacialis Schaub0 
Allocricetus bursae Schaub6 
Allocricetus1 éhilci Schaub 
Dolomys milleri Nhrg.
Mimomys pliocaenicus Maj.8 
Mimomys newtoni Major9 
Mimomys reidi Hinton10 
Pagurus pannonicus K orm.11 
Apodemus sp. indet.
Hystrix sp. indet.
Hypolagus brachygnathus K orm.12 
Pliolagus beremendensis K orm.
Ochotona sp. indet.
Inuus cf. florentinus Cocchi13 
Alopex praeglacialis K orm.
Nyctereutes petényii K orm.14 
Helarctos arvernensis Croiz. et Job.13 
Pliovormela beremendensis K orm.13

1 Talpa fossilis P e t é n y i .
2 Talpa minor F k e u d b n b e e g .
3 Desmana kormosi S c h r e u d e r  (1.45.).
4 Soriculus gibberodon (P e t é n y i ).
5 Feltéve, hogy ehhez a nemhez tartozik, úgy neve helyesen Suncus pannonicus ( K o r m o s ) ; arra az esetre, 

ha mégis kiderülne, hogy ez a faj önálló nemzetségnevet igényel, K o r m o s  1934-ben feltételesen az Allopachyura 
nevet vezette be számára (70. 306).

6 Ezek a fajok tévesen szerepelnek a típusosán villányi faunaegyüttesben.
7 Rhinocricetus éliiki (S c h a it b ).
8 Mimomys méhelyi K r e t z o i .
9 Mimomys. hungaricus K o r m o s .

10 Mimo >>ys petényii M é h e l y .
11 Lagurodon n.g. arankae ( K r e t z o i  1954). — Kezdetlegesebb szabású, mint a Lagurus, a Pitymys-hez 

hasonlóan egybefolyó elülső prizmapárral és ettől nem elválasztott elülső sisakkal az Mj-en. — Holot.: Lagurus 
arankae K r e t z o i  1954.

12 Lagotherium beremendense (P e t é n y i ).
13 Először Macacus praeinnuus néven (50).
14 Parat.anuki n .g . martelinus (P e t é n y i ).
15 Ursulas stéhlini ( K r e t z o i ) — (87. 248 — 249).
16 Vormela petényii K r e t z o i  (88. 331—332).
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Pannonidis pliocaenica K ormos 
Pannonidis1 pilgrimi K ormos 
Mustela palerminea Pet.
Putorius stromeri K orm.
Lynx lynx strandi K orm.
Sus sp. indet.
Capreolus aff. pygargus Gm.
Tragelaphus2 cf. torticornis Aym .
Procamptoceras cf. brivatense Schaub

Bár a fauna összetétele alapján, mint sem rétegtani, sem ökológiai-cönológiai szempontból 
ki nem értékelhető keverék-fauna csak különálló fajok — mindenesetre nagy értékű — egyes lele
teinek gyűjteményeként kezelhető, a fauna kritikai vizsgálata azt mutatja, hogy a Criçetus prae- 
glacialis és Allocricetus bursae kirekesztése után teljesen egységes képet ad.

A faunakép összetételében — a két bihari korú Cricetina kizárása után — jellegzetesen 
villányi korra utal. A Petényi által közölt fauna jegyzékkel való összevetése azt mutatja, hogy a 
két állattársaság nem különbözhetett egymástól (hozzátéve, hogy a kis PETÉNYi-féle gyűjtés vala
mennyi faja szerepel az utóbbiban).

A fauna finomrétegtani besorolását nagymértékben akadályozza ugyan az a tény, hogy az 
egyes fajok gyakorisági viszonyairól semmi adatunk nincsen, mégis egyes jellemző fajok jelenlétéből 
vagy hiányából is használható következtetéseket vonhatunk le.

Ebben a tekintetben az Arvicolidák felelnek meg legjobban a célnak, bár esetenként a 
Soricidák is igen pontos adatokat szolgáltatnak.

A fauna legfontosabb jellemvonását a Dolomys és Mimomys nemek együttes fellépése szol
gáltatja ; ezek kíséretében a ,,Lagurus pannonicus”  ún. „ősi. alakja” , tehát a Lagurodon arankae 
lép fel. Erre a kérdésre ugyan még vissza kell térnünk, mégis szükséges lesz itt már előre hangsúlyozni, 
hogy az ősi Arvicolidák ilyen összetételben való találkozása a Villányi hegység egyetlen másik lelő
helyén sem ismétlődik meg : Csarnótán mind a Mimomys, mind a Lagurodon teljesen ismeretlen, 
csak Dolomys-fajok és két ősi nemzetség, a Baranomys és Pr.omimomys képviseli a családot, a villányi 
típusos lelethelyen (Villány-3) а В olo m ys-ma rád vá n у ok már teljesen hiányoznak, a Mimomys-fajok 
mellett itt Lagurodon- és KisMftgia-leletekkel találkozunk.

Fentiekhez még hozzáfűzhetjük, hogy Beremenden még nyoma sincs Villány két ma is élő 
ő'oncwZa-nemzetségének (Crociduraés Sorex),és a hamar kipusztuló Petényiella, Petényia és Soriculus 
nemek mellett csak az egész „kromeri”  emeleten végighúzódó Beremendia fordul elő. Ebben a tekin
tetben tehát Beremend közelebb áll Csarnótához, míg Villány határozott eltéréseket mutat.

Már ez a rövid összehasonlítás is eléggé bizonyítja, hogy Beremend villányi korú faunái 
kronológiai és rétegtani tekintetben Csarnóta és a modernebb Villánv-3 faunatípus közt középen 
foglalnak helyet.

Arra a kérdésre, hogy ez a vegyes anyagegyüttes milyen arányban tartalmaz makro- és 
mikrofauna-elemeket, illetve melyikük volt tiszta makro- vagy mikrofauna, most már utólag választ 
nem adhatunk. így  a cönológiai viszonyok taglalásától is minden további nélkül el kell 
tekintenünk.

Ökológiai jellegét tekintve ez a faunaegyüttes -— megint csak az egyes fajok gyakorisági 
adatainak hiányában —  csak nagy általánosságban mondható sztyep-faunának, mely azonban -— 
különösen makrofauna-elemeit tekintve — nem megvetendő számban tartalmaz erdei és bozótos
erdei fajokat is.

Az 1953— 54-es években a beremendi lelethelyekre tett gyűjtőkirándulásaink — legalábbis 
szálban- álló anyag tekintetében — eredménytelenek maradtak, akárcsak K ormos első próbálkozásai 
ezen a lelőhelyen. 1 2

1 Xenictis pilgrimi (K ormos).
2 Gaeettospira cf, torticornis (A y m a r d ),
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Beremend, 5. sz. lelethely

1952 őszén, a Villányi hegységben végzett térképezés közben Noszky Jenő a beremendi 
Szőlőhegy nyugati oldalán fekvő nagy kőfejtőt is felkereste, ahol a krétamészkő egy nemrég lerobban
tott részének hasadékát kitöltő terrarossza tömeget talált. A csontmaradványokban gazdag üledék
ből sietve begyűjtött annyi leletet, amennyit szűkreszabott ideje engedett. A begyűjtött anyagot 
a M. Áll. Földtani Intézetbe küldte.

Bár az anyag nem rendszeres és kimerítő gyűjtés eredménye, mégis nemcsak rendszertani, 
hanem faunisztikai szempontból is igen értékes, amennyiben egyrészt egészen új, illetve csak hiá
nyosan ismert alakokat is szolgáltatott, másrészt azonban az egyetlen tisztán egy lelethelyről szár
mazó villányi korú beremendi faunát képviseli.

Az élénkvörös agyagból származó csontanyag részben középnagyságú emlősállatoktól ered, 
ezek közt elsősorban Xenictis- és nyúlmaradványokat találunk, részben pedig mikrofauna elemeket 
képvisel, melyeket a beküldött terrarossza anyag iszapolása révén nyertünk. A gyűjtött fauna a 
következő fajok közt oszlik meg :

Bufo sp. indet.— 2
Rúna sp. indet. — 1
Anura indet. — 18
Ophidia indet. — 10
Rallidae indet. —  1
Phasianidae indet. — 1
Perdicidae (?) indet. — 1
Apus melba (Linné) —  2
Passeriformes indet. — 1
Desmana lcormosi Schreuder — 7
Soriculus gibberodon (Petényi) —  11
Petényia hungarica K ormos t— 1
Beremendia fissidens (Petényi) :— 77
Sorex runtonensis Hinton — 1
Chiroptera indet. — 2
Prospalax priscus (Nehring) —  2
Beremendimys noszlcyi n. g. n. sp. — 1—- Kis Murina, az M1 (hossza 1,5 mm, szé

lessége 1,1 mm) teljesen szokatlan kúpelosztást mutat; a rövid, széles fog rágó
felületén 8 kúp különböztethető meg (ezek közül 2 részben összeolvadt), melyek 
közül a Murináknál szokásos számozást használva a 3— 5— 4 kúpok összenőtt 
ferde tengelyt alkotnak, nagyjából az Aenomys-fajokéhoz hasonlóan. Egyéb 
jellegeiben a Nannomys, illetve Gricetomys nemre is emlékeztet.

Rhinocrícetus (?) sp. indet. — 2 
Dolomys milleri Nehring — 26 
Mimomys méhelyi K retzoi —  35 
Mimomys sp. indet, (kisebb faj) — 6 
Lagotherium beremendense (Petényi) —- 93 
Alopex (?) praeglacialis K ormos — 9 
Ursus (s. 1.) sp. indet. —  1 
Gale praenivalis (Kormos) — 1 
Mustela palerminea (Petényi) —  3 
Putorius str orner i K ormos —  14 
Xenictis pilgrimi (Kormos) — 124 
Lynx sp. indet. — 1 
Bpimachairodus hungaricus Kretzoi — 3 
Capreolus sp. indet. —■ 1 
Bovidae indet. —  5 
Caprinae indet. — 1,
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A meghatározott csontmaradványok száma 463, meghatározatlan 386 —  a teljes gyűjtés 
leletanyagának darabszáma 849.

Az anyag őslénytani fontosságát az új Murina-típus, a Beremendimys noszkyi mellett az értékes 
Xenictis-leletsorozat, mely a bizonytalan megítélésű és rendszertani helyű Grisonina kérdésének 
tisztázásához igen lényeges segítséget nyújt, úgyszintén a jelentős Soriculus gibberodon-a,nyag, mely 
ennek az alig ismert Soricidának a kérdését van hivatva tisztázni, végül az Apus melba első magyar- 
országi előfordulása bizonyítja.

Faunisztikai összetételét tekintve a fenti állattársaság Beremend-4, valamint a Petényi- 
féle lelethelyek faunájával tökéletesen egybevág — ami egyben azt is jelenti, hogy K ormos gyűjtése 
faunisztikai szempontból egységesnek tekinthető.

Ez azt jelenti, hogy az eddig tárgyalt beremendi faunák egységesen villányi (alsó-kromeri) 
korúak. Ezt a megállapítást a Desmana, Soriculus, Petényid, Prospalax, Dolomys stb. nemek fellépése 
éppúgy bizonyítja, mint a Spalax, Cricetus, Arvicola, Pitymys, Microtus, Lepus és más nemek teljes 
hiánya.

Mikrosztratigráfiai vonatkozásban erről a faunáról is ugyanazt állapíthatjuk meg, mint a 
Beremend-4 gyűjtőfaunájáról, emellett a Sorex runtonensis alkalmi fellépéséből pedig még éleseb
ben következtethetünk e faunák áthidaló helyzetére Csarnóta és Villány-3 faunatípusai 

között.
A cönológiai viszonyok vizsgálatánál az anyag rendszeres begyűjtésének hiánya miatt komoly 

nehézségekbe ütköztünk : először is egyáltalában nem vagyunk azzal tisztában, mennyiben volt 
a faunában a makrofauna elem uralkodó a mikrofauna fölött? Éppúgy lehetett ez túlsúlyban mikro- 
fauna, aránylag kisebbségben maradt makrofauna elemmel, mint néhány mikrofauna-fészektől 
kísértmakrofauna-akkumuláció. Akis mikrofauna-tartalmú terrarossza-mintából ezt a kérdést eldön
teni nem tudjuk.

Mindezeken kívül az anyagot szolgáltatott hasadék vagy barlang alakjáról és méreteiről 
sincs semmi adatunk.

Ilyen körülmények közt csak annyit állapíthatunk meg, hogy itt részben Xenictis- és Lago- 
íáemm-csontakkumulációval állunk szemben, amiből arra következtethetünk, hogy itt Xenictis- 
lakóhely volt, másrészt viszont jelentékeny mikrofauna-anyag .is gyűlt össze, minden valószínűség 
szerint bagolyköpetekből — melyek a Soricida-maradványok nagy számából következtetve nagy 
százalékban, ha nem teljesen a gyöngybagolyéból származtak. Arra, hogy a Aemcíis-lakóhely tanato- 
cönózisa és a bagolyköpet-mikrofauna tafocönózisa egymás mellett hogyan jutott az üledékbe, a 
leletviszonyok ismerete nélkül nehezen adhatnánk ma már választ.

Ökológiailag a fölsorolt fauna-együttes túlnyomóan bozótos-füves növényzetre enged követ
keztetni, kevés vízállásos hellyel. Az egyes alakok közül elsősorban a Mustelidák a bozótos-sztyep 
lakói, ezek mellett a nyilt-füves területek lakói (hörcsögök, Prospalax, egyes Arvicolidák) eléggé 
háttérbe szorulnak. A Eana-Desmana-GaA\ià&-m&v&à ványok víz jelenlétét igénylik.

Beremend, 6. sz. lelethely

1953 tavaszán, első beremendi gyűjtőkirándulásunk alkalmával a község fölötti nagy kőfej
tőben röviddel azelőtt termelés közben lebontott csontbreccsa-darabokat kaptunk a bánya vezetősé
gétől, melyek egy lerobbantott üreg fenekét befedő laza mészkéreggel megkötött csontmaradvány- 
tömeg utolsó maradványait jelentették ; a többi anyagot a cementgyár feldolgozta.

A rendelkezésünkre bocsátott kézipéldányok szinte kizárólag hörcsögcsontokból álltak, 
melyeket laza, vékony mészkéreg von be és köt össze. Bár a puha csontok ebből a laza tömegből 
is igen nehezen preparálhatok ki, a csontbreccsa egy részét sikerült szétbontanunk, ami a következő 
kis fauna megállapítására adott lehetőséget :

Ophidia indet. —  néhány csigolya,
Talpa fossilis Petényi — 1 
Crocidura sp. indet. — 1
Cricetus c. runtonensis (Newton) — az uralkodó faunaelem,



Clethrionomys cf. glareolus (Schreber) —- 1
Pliomys episcopalis Méhely — 1
Arvicola aff. greeni Hinton — néhány állkapocs.

A felsorolt kis faunajegyzék szerény méretei ellenére nagy faunatörténeti jelentőségű. Elő
ször is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Szőlőhegy nyugati lejtőjének nagy kőfejtőjében nem mindegyik 
lelethely villányi korú, hanem határozottan bihari (felső-kromeri) korúak is akadnak köztük. Ezt 
adott esetben a Cricetus óriásalakja, az Arvicola és Pliomys előfordulása eléggé bizonyítja : e nemek 
egyike sem nyúlik le a villányi szintbe. Sőt az óriáshörcsög tömeges fellépése éppúgy, mint az ősinek 
nem mondható ArvicolaA&], határozottan a bihari emelet felső részére utalna, ha a Crocidura-lelet, 
mely eddig minden alkalommal a bihari emelet mélyebb szinttájából került csak ki, ennek nem mon
dana ellent.

A beágyazási körülmények látszólag mindenesetre a fauna felső-bihari korát valószínűsítik, 
mint azt a továbbiakból láthatjuk.

Először is a csontok nem terrarosszába beágyazva fekszenek, mint más lelőhelyeken, hanem 
úgyszólván szabadon hevernek az aljzaton, részben erősen legörgetve, laza, nem-kikristályosodott 
mészkéreggel bevonva.

Ez elég világosan mutatja, hogy a csontok lerakódása idején a terrarossza akkumulációját 
nedves és hűvös (nem-kikristályosodott cseppkőbevonat!) eróziós szakasz váltotta föl. Ez ebben a 
formában egy glaciális — illetve stadiális — kezdő, nedves szakaszának igen jól megfelelne.

Az a körülmény végül, hogy a hörcsög-maradványok, bár egészen összedobálva, többé- 
kevésbé az egész csontváz valamennyi csontját képviselik, nyomatékosan amellett szól, hogy nem 
egyes csontok kerültek oda, hanem egész hullák jutottak a beágyazódás helyére, ott azonban a 
víz mozgása összekavar.ta, sőt nagyrészt le is koptatta azokat.

Kétségtelen, hogy egy kor faunájának ilyen kis töredéke ökológiai vagy cönológiai követ
keztetésekre nem alkalmas, így ebbe bele se bocsátkozunk.

A fauna rétegtaoi-faunisztikai fontossága mindenesetre szükségessé teszi a még kipreparál
ható anyagok kibontását, hogy minél teljesebbé tehessük az innen nyert faunaképet. Ez még a jövő 
feladata.

Beremend, 7. sz. lelethely

A beremendi Szőlőhegy keleti lejtőjén nagy kőfejtő nyílik, mely még a múlt század második 
felében létesült. Ebben a fejtésben is időről-időre terrarosszával kitöltött kisebb-nagyobb hasadé- 
kokat nyit meg a fejtés. E hasadékok némelyike alsó-pleisztocén gerincesmaradványokat, főleg 
kígyócsigolyákat tartalmaz.

A szóbanforgó lelethelyet Méhely L. vizsgálta először 1904. május 6-án, bár ő abban a tudat
ban volt, hogy Petényi klasszikus lelethelyén gyűjtött. A kőfejtő nyugati falán több hasadékot 
talált, melyeket terrarossza töltött ki ; a kitöltés mikrofaunát is tartalmazott. E hasadékok egyiké
ből sikerült azt a Spalacida-állkapcsot is gyűjtenie, melynek alapján Nehring Spalax priscus-a, 
számára a Prospalax nemet fölállította (107.).

K ormos, aki 1910-ben és 1916-ban e helyen gyűjtött, ugyanabban a hitben élt, mint Méhely 
és ő is Petényi locus classicusaként emlegette ezt a lelethelyet (54.). Első gyűjtése alkalmával még 
jelentős anyagot gyűjtött a kőfejtőnek azon a falán, melyen hat évvel, előtte Méhely is gyűj
tött (107.). Mikor azonban 1916-ban másodszor látogatta meg a kőbányát, a régi gyűjtőhely már 
nem volt fellelhető és csak a kőfejtő alján elszórtan heverő terrarossza-tömbökből gyűjthetett egyet- 
mást. Petényi három gyűjtőhelyének anyaga, Méhely gyűjtésének és az ő későbbi —  feltehetően 
Méhely gyűjtőhelyével azonosítható — lelethelyének, valamint egy további gyűjtőhelynek (8. sz. 
lelethely, lásd 44. 1.) anyagai alapján összeállított, 30 fajt kitevő fauna jegyzékét a 39—40. lapon 
közöltük. Itt még a N agy harsán y hegy faunájával egyidősnek tartja e lelethelyek faunáját, bár az 
ősmaradványokat bezáró üledék nagy színbeli eltérése már őt is gondolkodóba ejtette.

Mikor második összefoglaló jelentésében röviden ennek a kőfejtőnek kérdésével is foglal
kozott (78. 1066— 1067.), korábbi téves álláspontját, mely szerint Petényi lelethelyei ebben a kő
fejtőben lehettek, a következő szavakkal helyesbíti : „Durch spätere Nachfragen bei ansässigen
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alten Leuten ergab es sich jedoch; dass die letztere Stelle zu Zeiten Petbnyi’s noch gar nicht geöffnet 
war” .

Miután K ormos itt sem adja meg külön az. egyes lelőhelyek faunáját, hanem a beremendi 
Szőlőheg}r®n fekvő valamennyi lelethely fauna-anyagát egységes jegyzékben foglalja össze (78. 
1088— 1089.), melyet a 39 — 40. lapon ismertetünk, semmi reményünk sem marad arra, hogy ennek 
a — különben is már megsemmisült — lelethelynek a faunáját akár csak nagyjából is rekon
struálhassuk.

így  mindaz, amit ennek a faunának az összetételéről mégis megállapíthatunk, az, hogy 
Méhely innen gyűjtötte a Prospalax típusállkapcsát — és ez éppen elég arra, hogy rögzíthessük 
a lelethely villányi korát, finomabb szintezésre azonban till keyés adat.

Beremend, 8. sz. lelethely

A beremendi Szőlőhegy keleti lejtőjén telepített kőfejtőben, még egy lelethelyet minden 
körülmények között meg kell különböztetnünk. Ez az a terrarosszával kitöltött hasad ék, melyet 
K ormos első jelentésében (54.) említ és ábrázol is (54. 4. kép), megemlítve, hogy innen kevés csont- 
maradvány került ki, de a külső mészkőfal lebontása után még értékes anyagokat várhatunk.

Az erről a lelethelyről kikerült állati maradványokról K ormos semmi tájékoztatást nem ad. 
1953-ban futó gyűjtéssel számtalan kígyócsigolya mellett, a szálbanálló terrarossza-kitöltés felületéről 
Mimomys- és RemraendM-maradvhnyokat gyűjtöttünk. Mindenesetre meg kell állapítanunk, hogy 
a lelethely további gyűjtésre alkalmas, és további vizsgálatát a legközelebbi jövőben végre fogjuk 
hajtani.

Beremend, 9. sz. lelethely

A beremendi Szőlőhegy keleti lejtőjének nagy kőfejtője alatt, tőle kb. 100 m-re délre, kisebb 
kőfejtő fekszik, melyről K ormos (54.) csak annyit említ, hogy falait függőleges hasadékok járják 
át, de szép mészkőbekérgezésen kívül csak itt-ott találni bennük terrarossza-kitöltést.

Mikor 1953-ban ezt a kőfejtőt fölkerestük, ennek keleti falán keskeny, sárga agyaggal kitöl
tött hasadékot találtunk, melyből nagyobb mennyiségű csont került elő — kivétel nélkül nyúlcsontok, 
melyek egyetlen fajhoz, a Lepus terraerubrae n. spd-hez tartoznak.

A felső-bihari szint jellegzetes nyúlfajának előfordulása kétségkívül eldönti a kitöltés 
korának kérdését — nem beszélve arról, hogy az üledék világos színe a.többi lelőhely terrarosszájá- 
nak élénk- és sötétvörös színével szemben szintén egy terrarosszás üledékszakasz végét sejteti.

Beremend, 19. sz. lelethely

A Szőlőhegy É— ÉK-i lejtőjén nagyobb elhagyott kőfejtő fekszik, melyet K ormos első 
jelentésében (54.) Blatt-féle kőfejtő néven említ. A fejtő D-i falán a mészkő kitermelése közben 
barlangot nyitottak meg, melyben annakidején víz volt. A kőfejtő falain terrarosszával kitöltött 
hasadékok láthatók, melyek egyikéből-másikából K ormos szerint csontmaradványok —  „viele 
Schlangenknochen, weiterhin Reste von Cricstulus und Lepus (Oryctolagus'i) ”  — voltak gyűjthetők 
(54.). Ottlétünkkor 1953-ban semmi érdemlegeset nem találtunk ezen a lelőhelyen.

V. CSARNÓTA

A Villányi hegység fő vonulatának nyugati részében Csarnóta községtől délre, illetve dél
nyugatra fekszik a Cserhegy aránylag kis szög alatt dél felé dőlő, vékony anizusi mészkőpadokból 
fölépült tömege, melynek lapos, erősen karsztos felszínét számos kisebb-nagyobb kőfejtés bontja 1

1 A  Lepus europaeus-tói éppúgy, mint a L. timidus-tól a végtagok arányaiban, a P3 egyszerűbb rágófelü
leti képében és elütő metszőfog-keresztmetszete révén megkülönböztethető faj.
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meg. Ë kőfejtők egyikében-másikában a mészkő függőleges hasadékaiban vörösagyagkitöltés van, 
mely csontmaradványokban gazdag.

Két ilyen kis kőfejtő rögtön a hegységet keresztező országút nyugati oldalán fekszik, melyekre 
még annakidején- Pálfy hívta fel a figyelmet. További lelethelyeket néhányszáz méterrel tovább 
a lapos hegyháton nyugat-délnyugat felé haladva találunk. Ezek közül különösen az elsőnek K ormos 
által feldolgozott, a Macacus p/aeinnuus-os leletet szolgáltató vörösagyag-oszlop érdemel említést 
az ún. felső kincstári kőfejtőben.

Erről a lelőhelyről összesen négy lelethelyet -ismerünk, ezek közül hármat már K ormos 
is ismert.

Csarnóta, 1. sz. lelethely

Mikor K ormos 1910-ben Pálfy Mórig bíztatására ennek nemrég felfedezett, Csarnótától 
DNy-ra á Kiscserhegyen fekvő csontlelőhelyeit felkereste, ott a triászmészkőben több fejtést talált, 
melyekben itt-ott terrarosszával kitöltött hasadékok, illetve a triász mészkő lefejtésekor visszahagyott, 
szálban álló terrarosszaoszlopok voltak találhatók. Az egyik ilyen kisebb kőfejtőben, közvetlenül 
a Siklósról Pécsre vezető országút mellett, kezdte meg gyűjtését. Ebbén a kőfejtőben kisebb, kb. 
20 m3 tömegű breccsaoszlopot talált, melyet a termelés, mint használhatatlan anyagot — szerencsére — 
visszahagyott. Természetesen itt is egykori barlangkitöltésről van szó, melynek anyagát triászmészkő 
és barnássárga terrarossza adja, amit a rajta átszivárgó vizek lecsapódó .kalcitanyaga ragasztott 
össze. A breccsa meglehetősen sok csontmaradványt tartalmazott, melyek hófehérek voltak, és ameny- 
nyiben nem szétharapva temetődtek be és á kőzetnyomás sem törte őket össze, elsőrendű megtar- 
tásúak. „Ich Hess —- mondja 1937-es összefoglaló jelentésében —- damals die Säule bis auf einen 
kleinen, damals noch sehr harten Rest, fast vollständig abtragen und rettete daraus jene interessantè 
kleine Fauna, deren erste, unvollkommene Beschreibung 1911 im Jahresbericht der K. u. Geol. 
Reichsanstalt1 erschienen ist. Der seinerzeit dort gelassene Rest verwitterte während zwanzig Jahren 
so weit, dass wir daraus mit Frau und Herrn v. Stein Inger aus Villány im Oktober 1930 noch schöne 
Varanwirbeln und andere Knochenreste bergen konnten.” (78. 1084.)

Míg az 1911-ben (49.) ismertetett „Canis (Cerdocyon)”  petényü-s fauna valóban erről a lelet
helyről származik, különösen a további években más — ettől a lelethelytől Ny-ra és részben maga
sabban is fekvő — lelethelyekről gyűjtött gazdag anyagokat, melyeket a második összefoglaló 
jelentésében az 1911-es gyűjtésű anyaggal együtt, közös fauna jegyzékben sorol föl (78.1089.). Az egyes 
leietek pontosabb gyűjtési körülményeiről csak annyit jegyez meg (78. 1084.), hogy „an dieser 
Stelle, welche ich zur Unterscheidung von dem obenbeschriebenen unteren Steinbruch aus den 
oberen Bruch von Csarnóta bezeichne, ist es mir gelungen, den Unterkiefer eines juvenilen Affen 
(Inuus) auszugraben. Meine späteren Sammelexkursionen ergaben hier wertvolle Belege von Anti
lopen, Cerviden usf. Auch wurden von hier neuen Gattungen Baranomys und Bardnogale beschrie
ben, wogegen die im unteren Steinbruch Vorgefundene Tiergemeinschaft durch die Anwesenheit 
von schönen Pantherresten, sowie durch den prächtigen Unterkiefer von Ny Bereutes Petényit und 
die durch Frh. v. Fejérváry ausführlich beschriebenen Reste von Varanus marathonensis berühmt 
geworden ist.”

Ettől az egyes fajok lelethely szerinti megoszlását érintő rövid megjegyzéstől eltekintve a 
csarnótai lelethelyek faunáit egységes jegyzékben közli, mely (78. 1089.) a kétéltűek, hüllők, madarak 
és az összefoglalás megjelenése után közölt emlősökkel kiegészítve a következő fajokat tartalmazza:

Bufo viridis Laue.
Rana esculenta L.
Lacerta viridis Laur.
Testudo lambrechti Szalai
Pliogallus kormosi Gaill.
Pliogallus crassipes Gaill.
Hirundo sp. indet. 1

1 Téves: a dolgozat az Évkönyv-ben jelent meg (49).
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Pyrrhocorax (?) sp. indet.
Talpa praeglacialis К овм.1
Galemys semseyi К оем.1 2
Erinaceus sp. indet.
Beremendia fissidens (Pet.)
Petényia hangarгса К оем.
Crocidura kornfeldi К оем.
Rhinolophus sp. indet.
Prospalax priscus (Nheg.)
Apodemus sylvaMcus L.
Apodemus sp. indet.
Baranomys lóczyi К оем.
Dolomys milleri Nehe.
Dolomys hungaricus Ковм.
Pliolagus beremendensis Ковм.
Hypolaguh brachygnathus Ковм.3
Epimachairodus hungaricus Kbetzoi
Panthera sp. ind.
Canis mosbachensis Soebgel
Nyctereutes petényii Ковм.4
Mustela palerminea Pet.
Baranogale helbingi Ковм.5
Pannonidis pliocaenica Ковм.
Rhinoceros etruscus Falc,
Cervus (? Rusa) sp. indet.
Megaceros cf. dupuisi Stehliy
Alces sp. indet.
Capreolus aff. pygargus Gm.
Tragelaphus of. torticornis Aym .6
Procamptoceras cf. brivatense Schatjb
Hemitragus cf. bonali Hablé et Stehlin
Innuus cf. florentimis Cocchi

Mint fennebb láttuk, K oemos hiányos adatközlése következtében utólag már nem állapítható 
meg, hogy ennek a lelethelynek milyen összetételű volt a faunája. Azonban e sajnálatos hiány mellett 
szerencsés körülménynek mondható az a tény, hogy az anyag faunisztikailag meglehetősen egységes 
képet mutat, ami az összetevő faunák egykorúsága mellett bizonyít.

Ha a fentiekben felsorolt „gyűjtő faunát”  egységesnek tekintjük, nem kerülheti el figyel
münket a ritka, sőt kizárólagosan csak erről a lelőhelyről előkerült alakok aránylag nagy száma. 
Elég lesz ezek közt a Desmana kormost, Baranomys lóczyi, Dolomys hungaricus, Macaca praeinnuus 
és ParatanuJci martelinus fajokat említeni. De ezek mellé sorakozik a Dolomys milleri is, melyet 
Csarnótán kívül csak Beremendről ismerünk még. Ezek mellett azonban egész sor jellegzetes villányi 
korú alakot ismerünk, melyek a faunisztikailag és kronológiailag Csarnótához közel álló helyeken 
gyakoriak, sőt részben tömegesek, itt viszont teljességgel hiányoznak. Ezek közt első helyen a 
Mimomys - fa j oka 1 kell említenünk, melyek a csarnótai fauna-szakaszt megelőző, illetve követő 
időszakokban valósággal a faunák vezéralakjai.

Ezen a helyen a csarnótai „gyűjtő-faunának”  csak ezt a szembeszökő jellegzetességét említ
jük meg, a sziciliai-kromeri időrendbe való besorolásának kérdését részletesebben a szintén villányi 
korú beremendi és villányi faunákkal való egybevetés kapcsán tárgyaljuk.

1 T. fossilis P e t é n y i .
2 Desmana kormosi S c h b e u d e b  (145.)
3 Lagotherium 'beremendense (P e t é n y i ),
4 Paratanuki n .g . martelinus (P e t é n y i ).
5 Baranogale beremendensis (P e t é n y i ).
6 Gazellospira c f. torticornis ( A y m a r d ).
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Fentiekhez hasonlóan a fauna ökológiai-cönológiai kiértékelése is nehézségekbe ütközik, 
miután a makro- és mikrofauna-elemek eloszlásáról és arányáról semmi biztos adatunk nincs. így 
éppoly joggal föltehető, hogy az alsó lelőhely nagyragadozók lakomahelye volt, a felső pedig bagoly- 
köpet-akkumuláció, mint az, hogy mindkét tafocönózis-típus vegyesen fordul elő az egyes lelet
helyeken.

Csarnóta, 2. sz. lelethely

Az előbbi lelethelytő1 Ny-ra kb. 300 m-re a Kiscserhegy eléggé lapos gerincén, a csúcs közelé
ben szintén találunk néhány mészkőfej tőt,, melyekben terraros szávai kitöltött karszthasadékok 
lépnek fel. A triászmészkő karsztos felszínének egy terrarosszával kitöltött hasadéka a triászmészkő 
letermelése után terrarossza-oszlop formájában maradt vissza ; ebben gyűjtötte K ormos a Macaca- 
állkapocs révén híressé vált faunáját, melyet az előbbiekben ismertetett 1. sz. lelethelyével közös 
faunajegyzékben ismertetett (78, 1089.).

1954-ben két kisebb gyűjtőkiránduláson az alábbi — más lelethelyek itt esetleg föl sem 
lépő fajaitól mentes — faunajegyzéket adó maradványokat gyűjtöttünk (93. 90.) :

Celtis sp. indet. — 4
Gastropoda indet. I—II. — 3
Limax sp. indet. —  1
Julidae indet. — 1
Bufo sp. indet. —  20
Ophidia indet. — tömeges
Lacerta sp. indet. — 3
Ophisaurus intermedius Bolkay —  1
Testudo sp. indet. — töredékek
Aves indet. I—III. — 3
Passeriformes indet. — 1
Sorex cf. runtonensis Hinton — 1
Sorex cf. minutus Linné — 1
Petényia hungarica K ormos — 8
Beremendia fissidens (Petényi) — 5
Crocidura lcornfeldi K ormos — 3
Rhinolophus sp. indet. —  4
Myotis cf. baranensis K ormos és
Myotis cf. steiningeri K ormos —■ 19
Prospalax priscus (Nehring) — 7
Parapodemus sp. indet. — 14
Apodemus (?) sp. indet. — 1
Apodemus sp. indet, (kis faj) — 5
Rhinocricetus ëhiki (Schaub)1 — 1
Baranomys lóczyi Kormos —■ 1
Promimomys cor K retzoi — 1
Dolomys milleri Nehring —• 2
Dolomys2 (?) hungaricus K ormos — 6
Clethrionomys (?) sp. indet. — 2
Lagoiherium beremendense (Petényi) — 14
Baranogale beremendensis (Petényi) — 6
Gazellospira aff. torticornis (Aymard) — koponyatöredékek.

E faunajegyzék alapján — mely egyben K ormos „gyűjtő-faunájával”  is jól egyezik, tehát 
az 1. és 2. sz. lelőhelyek egykorúságát is igazolja — a szerző a következőket állapítja meg : „Die 1 2

1 A közleményben itt Allocricetus bursae szerepel, viszont ez a faj határozottan bihari korú, így a fauna 
tagja nem lehet.

2 L. (94. 351) ; a közleményben (93. 90.) Pliomys néven.
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Zusammensetzung der Fauna spricht entschieden für ein untersizilisches (untercromerisches) Alter 
d. h. für einen Parallelisierung mit den Faunen Beremend, Villány— Kalkberg, Gundersheim, usw.” 
(93. 90.).

A Villányi hegység többi villányi (alsó-kromeri) faunájával összehasonlítva a csarnótai állat
társaság aránylag kevésbé szembeszökő sztyep-jellegei mellett néhány különleges vonást mutat. Ezek 
közt elsősorban a M г mornys - fa j о к teljes hiányát kell említenünk, miután ezek a Villányi hegység 
többi faunájának legjellegzetesebb alakjai. Hozzájárul még ehhez, hogy Csarnótán az Arvicolidákat 
olyan alakok képviselik, melyek vagy a Villányi hegységben másutt nem fordulnak elő, mint pl. 
a Baranomys és Promimomys, vagy Csarnótán kívül csak Beremendről ismeretesek, mint a Dolomys 
(de itt is csak a milleri — a hungaricus faj egyedül Csarnótáról került elő). Mindezek a különbségek 
olyan jellegűek, hogy azokat a Villányi hegység többi faunájával, elsősorban Villány-3 és Villány-5 
faunájával szemben nem tekinthetjük fácies-jellegűnek ; csak időben lezajló fauna változás magya
rázhatja ezeket, amivel Csarnóta, Beremend, Villány-3 és Villány-5 alláttársaságainak összehason
lításánál keik bővebben foglalkoznunk (lásd 68, lap).

A K-Ny lefutású hasadékkitöltésből visszamaradt sötétmeggypiros terrarosszás ■ üledéket 
K ormos majdnem a fejtés aljáig letermelte, mégis gyűjtéseinkkor elég tekintélyes mennyiségű 
szálban álló terrarossza tömeget találtunk itt, melynek mielőbbi teljes kiemelése és megmentése a 
tudomány számára — föltétien szükségesség. Az ebből remélhető leletek feldolgozása révén további, 
igen értékes tudományos adatokhoz juthatunk a faunák jellege, ökológiája és sztratigráfiá ja terén.

Csarnóta, 3. sz. lelethely

A 2. sz. lelethely közvetlen közelében fekszik egy további—  nagyrészt már lehordott —  terra
rossza lelethely, mely előbbitől a vörösagyag-kitöltés világosabb színében, települési viszonyokban és 
az innen gyűjtött fauna ökológiai viszonyaiban különbözik. K ormos annakidején a klasszikus Maca- 
cas-lelethellyel együttesen tárgyalta.

A továbbiakban minden körülmények között külön tárgyalandó lelethely behatóbb ismer
tetése a jövő feladata, mikor már a 2. sz. — minden tekintetben többet ígérő —  lelethely kiaknázása 
és feldolgozása befejeződött.

Addig is ehelyütt röviden csak annyit jegyziink meg, hogy a lelethely faunája—  akárcsak a 
többi csarnótai lelethelyé — villányi korú. Azt azonban, hogy ezen belül melyik szakaszba helyez
hető, csak további beható, új gyűjtéseken alapuló vizsgálatok dönthetik el.

Csarnóta, 4. sz. lelethely

A 3. sz. lelethelytől kb. 150 m-re Ny-ra, szintén a Kiscserhegy lapos karsztos gerincén nyílik 
egy alig 1 m magas, néhány m mély, lapos „barlangüreg” , melyet az elszórt mesterséges feltárások 
egyike nyitott meg a pados triászmészkő egy függőleges hasadékának kitöltésében. A kis barlangot alján 
szintesen települt, kalcittal erősen impregnált vörösagyag kitöltés fedi, mely szicíliai-kromeri faunát 
szolgáltatott. Az 1954 év folyamán itt végrehajtott próbagyűjtésünk eredményeképpen a kis üreg
ből a következő gerinces-fajokat, sorolhatjuk fel :

Ophidia indet.
Talpa fossilis Petényi
Beremendia fissidens (Petényi)
Arvicolidae indet.
Baranogale beremendensis (Petényi).

A Baranogale állkapocs-lelet segítségével —- mely ugyan a barlang faláról való levésés közben 
összetört —  a kis faunaegyüttes korhatározása pontosan megadható : Baranogale-leletemk csak 
villányi korú faunákból vannak — eddigi faunisztíkai ismereteink azt mutatják, hogy a bihari 
időszakba már nem jutott át.
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A lelethely mind faunisztikai, mind cönológiai-ökológiai tekintetben közelebbi vizsgálatokat 
igényel, ez azonban még a jövő feladata.

*  *  *

K ormos a Villányi hegység alsó-pleisztocén gerincesfaunáinak kutatásáról szóló első jelen
tésében (54.) említi, hogy a Kiscserhegyen, az országút mellett fekvő (Kratisz- és WEiss-féle) kőfej
tők és a fölső, kincstári fejtések közt még további helyeken talált terrarossza kitöltést, melyek csont- 
maradványokat —- jórészt csak kígyócsigolyákat — tartalmaznak. E lelethelyek közül kirápdulásaink 
során egyet sem sikerült már megtalálnunk ; miután K ormos ezek pontos elhelyezéséről semmi 
közelebbi adatot nem ad, ezek térbeli rögzítésére már semmi reményünk nem lehet.

VI. SIKLÓS

K ormos 1937-es összefoglaló jelentésében (78.) írja : „Weiter westlich von Nagyharsány, 
in der Umgebung von Siklós, sollen in früheren Jahren in mehreren Steinbrüchen Knochenreste zum 
Vorschein gekommen sein, doch sind diese verschleppt worden, so dass ich leider nichts mehr davon 
zu Sicht bekam. Erst vor drei Jahren erfreute mich Herr Prof. St. Boros (Pécs) mit einem schönen 
oberen Backenzahn von Rhinoceros etruscus, welcher nördlich von Siklós, im „Zuhánya”  genannten 
Steinbruch der Firma Seenger, Budapest, angeblich mit anderen Resten zusammen gefunden 
wurde. Aus dieser Gegend kann man also noch weitere Funde erwarten, was umso wichtiger wäre, 
da es sich angeblich meist um Knochen grosser Tiere, d. i. um Reste handelt, die in den anderen 
Steinbrüchen der Villányéi’ Berge überaus selten sind.”

Egyik, 1953-ban erre a területre tett kirándulásunk alkalmából a Zuhánya nevű lejtőn egyet
len terrarosszával kitöltött karszthasadékot sem találtunk ; amitLóczY (104.) —- KoRMOSra támasz
kodva — a beremendi, csarnótai és villányi gerinces-leletek hasadékkitöltésekkel együtt a fölső- 
pliocónbe helyezve „máriagyüdi hematit”  néven említ, ezekkel a vörösagyagkitöltésekkel semmi 
körülmények közt sem hozható kapcsolatba. Ez az — egyébként limonitos — üledék itt akárcsak 
a villányi Mészkőhegy északi szelvényében a felső-triász és dogger közti limonitos (liász— középső- 
dogger) vörös agyagfelhalmozódások csoportjába sorolandó, mezozóos szárazföldi szakaszt képvisel.

VII. NAGYHARSÁNYHEGY

A Villányi hegység fővonulatával párhuzamosan, attól alig 2 km-re fekszik a 442 m magas, 
3 km hosszú, keskeny Nagyharsányhegy, délnek és északnak meredeken felemelkedő oldalaival. 
A meredekebh déli lejtőjén és gerincén erősen karsztos hegyet igen meredek déli dőlésű (helyenként 
majdnem függőleges) mezozói mészkőképződmények alkotják. Ezek sorát anizusi dolomitelőfor
dulások nyitják meg északon, amire kallóvi cornbrash-mészkő, alsó-, majd felső-maim mészkő és 
egy üledékhézag után, melybe bauxitképződéses időszak ékelődik bele, alsó-kréta következik a hegy 
déli lejtőjén. A hegyet összeszabdaló törésrendszer függőleges repedéseit helyenként itt is csont
maradványokat tartalmazó vörösagyag tölti ki. Ilyen képződmények a hegység keleti és nyugati 
végén telepített fejtésekben jönnek felszínre.

A Nagyharsányhegy csontmaradványos hasadékkitöltéseire Hofmann Károly hívta fel a 
figyelmet, aki 1874-ben itt térképezve, az első csontleleteket gyűjtötte. A legfontosabb ilyen gyűjtő
helyeket a már Hofmann által ismert nagy kőbányában találjuk, a Nagyharsányhegy keleti végén, 
ahol négy, mind faunisztikailag, mind kőzettanilag eltérő lelethelyet különböztethetünk meg. Ezek 
közül hármat már Hofmann, Múhely vagy K ormos ismert, a negyedik viszont új.

Egy további lelethely a Nagyharsányhegy nyugati végén a déli lejtő közvetlen gerinc-alatti 
részén volt, Nagyharsány község fölött, ezt azonban a gyorsan előrehaladó termelés megsemmisí
tette, mielőtt ott nagyobb méretű gyűjtés eszközölhető lett volna. így innen csak azt a kis gyűjte
ményt ismerjük, melyet KoRMOSnak sikerült 1931-ben a hányóról megmentenie.

Az utolsó harsányhegyi lelethely végül a hegy csúcsa alatt, közvetlenül az alsó- és felső- 
maim mészkő határán fekvő elöntött barlang, mely az 1955-ben ott eszközölt próbagyűjtés alapján 
igen jellemző utolsó interglaciális korú mikrofaunát szolgáltatott.

4 KreUoi : Villány
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Nagyharsányhegy, 1. sz. lelethely

Hofmann K. 1874-ben a Villányi hegység első térképezése idején az itteni mészkőbányákkal 
is röviden foglalkozott (46.), a Nagyharsányhegy K-i lejtőjéről egy nagy kőfejtőt említett, melynek 
hasadékait terrarossza tölti ki. Ebből a vörösagyag-kitöltésből gyűjtött néhány ősgerinces-marad- 
ványt, melyeket A. Neiiring-Iicz juttatott el vizsgálatra, akihez valószínűleg ugyanebben az időben 
kerültek Petényi beremendi gyűjtésének darabjai is.

Nehring a harsányi anyagról annak teljes egészében nem nyilatkozott, viszont leírt innen 
egy Npa/ueida-állkapcsot, melyet Spalax priscus n.sp. néven vezetett be az irodalomba, a lelethely 
korát felső-pliocénben rögzítve (125.).

30 évvel Hofmann után Méhely L. látogatta meg a lelőhelyet, azzal a határozott szándék
kal, hogy ott további Spalax priscus-anyagot gyűjtsön. Bár 1904. május 6-án végrehajtott gyűjtése 
e tekintetben eredménytelen maradt (bár a kívánt leletet Beremenden mégis sikerült megtalálnia), 
a Nagyharsányhegy ún. nagy községi kőfejtőjében, vagyis Hofmann lelőhelyén értékes ősgerinces 
anyagot gyűjtött össze, többek között érdekes pocokmaradványokat, melyek közt egy látszólag új 
Dolomys-faj leleteit ismerte fel (107.).

1906-ban Méhely újabb gyűjtést hajtott végre ezen a lelőhelyen, most már azzal a kimon
dott céllal, hogy tervezett pocok-monográfiája számára gyűjtsön itt ősmaradványokat (109.).

Ma már nem dönthető el, hogy a kőfejtő melyik pontján gyűjtött annakidején Hofmann 
és 30 évvel később ismételten Méhely. Ugyanígy az sem dönthető el, hogy Méhely ugyanarról a 
lelethelyről nyerte-e az ősmaradványokat, mint annakidején Hofmann, vagy esetleg máshonnan. 
Bár az a tény, hogy Hofmann gyűjtése idején éppúgy, mint a későbbi években még rendszeres fejtés 
folyt a lelőhelyen, erősen amellett szól, hogy Méhely már nem gyűjthetett a HoFMANN-féle lelet
helyen, bizonyos okokból mégis fel kell tennünk, hogy mindketten ugyanazon a helyen gyűjtöttek. 
Ugyanis mind Hofmann anyaga, mind Méhely gyűjtése egyaránt szolgáltatott jellegzetes villányi 
(„alsó-cromeri” ) típusú maradványokat, míg a későbbi gyűjtők valamennyi lelethelyről csak bihari 
(„felső-cromeri” ) típusú faunákat gyűjtöttek. Annak viszont nem túl nagy a valószínűsége — ha 
kizártnak nem is tekinthető — , hogy 1910-ig csak villányi, ettől az időponttól pedig csak bihari 
típusú fauna-leletek kerültek volna elő.1

Mikor K ormos 1910 telén a Villányi hegység ősgerinces lelőhelyeit a M. Áll. Földtani Intézet 
megbízásából első ízben fölkereste, a Nagyharsányhegy keleti végén fekvő lelőhelyet csak futólag 
tekintette meg (54.).

Minden közelebbi lelethely-megjelölés nélkül, egyszerűen Nagyharsány jelzéssel írja le 
Bole л y  I. az innen származó herpetológiai leletanyagot (4. 193— 206.), ugyanígy Méhely Fibrina- 
monográfiájában (109. 102.) 3 Arvicolida-fajt — Mimomys pliocaenicus, Microtomys intermedius, 
Microtomys newtoni — sorol fel Nagyharsány lelőhellyel.

Mikor K ormos 1916-ban újra felkereste ezt a lelőhelyet, itt nagyobb méretű gyűjtést végzett, 
melynek eredményeit a jelentésében közölt faunalista (54.399—415.) adja. Gyűjtése a kőfejtő két helyé
ről ered : egyik gyűjtőhelye a kőfejtő elején álló magas mészkő- és terrarossza-oszlop volt, mely adatai 
szerint főleg nyúl-, pocok- és hüllő-maradványokat szolgáltatott, másik gyűjtőhelyét a kőfejtőnek 
a terrarossza-oszlop mögötti falából nyíló, barna agyagos üledékkel kitöltött „rókalyukai”  szol
gáltatták. Ezekből származik K ormos gyűjtésének zöme. 20 évvel később közölt helyreigazító magya
rázataiból (78. 1066 — 1067.) tudjuk meg, hogy az összekevert fauna valamennyi idősebb típusa 
Hofmann és Méhely gyűjtéséből ered, míg K ormos gyűjtőhelyeiről csak a fiatalabb korú fauna kép
viselői kerültek felszínre ; így korábbi feltevését, mely szerint a kőfejtő falából gyűjtött leletei 
Hofmann és Méhely eredeti gyűjtőhelyéről származnának, tévesnek minősíti : „In meinem vorläufi
gen Bericht über die präglacialen Bildungen des Villányer Gebirges erklärte ich es als wahrschein
lich, dass der betreffende Unterkiefer von Prospalax seitens Hofmann in den kleinen Höhlungen 
der östlichen Steinbruchwand -— welche hier als die eigentlichen Fundstellen von Säugerresten zu

1 A k é z ira t  le zá rá sa  u t á n  k e r ü lt  e lő  a  M. Á ll. F ö ld t a n i  In t é z e t  g y ű jte m é n y é b e n  e g y  k ő z e tm in ta , m e ly e t  
a n n a k id e jé n  H o f m a n n  e r rő l a  le lő h e ly r ő l  g y ű j t ö t t  ; a  k ő z e tm in t a  k é tsé g te le n n é  te sz i, h o g y  H o m a n n  a n n a k 
id e jé n  k ü lö n b ö z ő  le le th e ly e k e n  ta lá lt  a n y a g o t ,  m iu tá n  a  k ő z e tm in t a  k é ts é g te le n ü l b ih a r i  k o r ú  le le tb ő l  ered, te h á t  
m á s h o n n a n , m in t  a  g y ű jté s é b ő l  le ír t  le le t.
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betrachten sind — gefunden wurde. Nach meinen wiederholten Sammelexkursionen während der letz
ten 15 Jahren, sowie nach gründlicher Bearbeitung des Eossilienmaterials halte ich das nunmehr 
für ausgeschlossen. Prospalax scheint bereits gegen Ende des unteren Cromerians ausgestorben zu 
sein und es fand sich nicht die geringste Spur desselben in der -— zwar sehr reichen, aber sicher 
jüngeren — Fauna des Nagyharsányberges. Nachdem aber Mimomys pliocaenicus und Mimomys 
Newtoni hier ebensowenig aufzufinden waren, muss ich voraussetzen, dass die Einschlüsse der erwähn
ten Brecciensäule älter sind als die aus den gegenüber liegenden alten Fuchslöchern gesammelte reiche 
Mikrofauna. Diese Vermutung liegt umso näher, als zumal uns ein ähnlicher Fall, wie wir es gesehen 
haben, auch im erzherzoglichen Steinbruch am Villányer Kalkberg vorliegt. Die dortige Haupt- 
fundsteile : Die Brecciensäule an der Nordwand”  — vagyis nevezéktanunk szerint a Villány-3. 
sz, lelethely —  „enthielt von oben bis unten ausschliesslich Reste einer einheitlichen Fauna, welche 
in das untere Cromerian gereiht werden muss, wogegen aus der Spaltausfüllung der gegenüberliegen
den, südlichen Steinbruchwand”  — azaz Villány-5. sz. lelethely—  „unverkennbare Reste der »Upper 
Freshwater Bed-Fauna« (oberes Cromerian) zum Vorschein kamen. Dasselbe dürfte auch im Har- 
sányer Spitzbruch der Fall sein.”

Közben azonban K oemos újabb hibát követett el, amennyiben Hofmann gyűjtőhelyét a 
kőfejtő előterének terrarosszás oszlopával igyekezett azonosítani : „Gleich im Vordergrund steht 
eine freie Brecciensäule, welche aus einem festverkitteten Gemenge von Terrarossa und Kalkstein
trümmern aufgebaut ist. In den Spalten und Fugen dieser Säule sind Tausende von Schlangenresten 
eingeschlossen, Säugetierreste dagegen sind hier selten. Ausser einigen Wolfzähnen und Fragmen
ten grösserer unbestimmbarer Langknochen konnte ich an dieser Stelle nur Hasenreste, sowie einige 
Hamster- und Wühlmauszähne und Mandibelbruchstücke sammeln. Unter den letzteren befanden 
sich die — seinerzeit durch v. Méhely beschriebenen —  Reste von Mimomys pliocaenicus und 
Mimomys newtoni und von hier stammt auch der von Neheing zuerst mitgeteilte Unterkiefer 
(Speciestypus) von »Spalax« priscus, welcher später v. Méhely als Anlass zur Errichtung der Gat
tung Prospalax gedient hat.”  (78. 1076— 1077.)

1955. évi gyűjtéseink ezzel szemben tisztázták, hogy a breccsa-oszlopon található egyetlen terra
rosszás gyűjtőhely sem szolgáltat olyan faunát, melyből a Hofmann gyűjtéséből származó ProspoZaæ-ma- 
radványok, illetve Méhely gyűjtésének Mimomys „pliocaenicus” - és M  .newtoni-példányai kerülhettek 
volna ki— a Mimomys intermedius-\e\etek viszont azt igazolják, hogy Méhely is több helyen gyűjtött!

Mindezek után megállapíthatjuk, hogy Hofmann gyűjtőhelye1 Prospalax priscus (NEHBiNG)-t 
szolgáltatott terrarossza-lelőhely volt. Teljes bizonyossággal innen semmi mást nem sorolhatunk 
fel — hacsak fel nem tételezzük, hogy Méhely monográfiájának Mimomys „pliocaenicus” - és M i
momys mewíoni-példányait az első, HoFMANN-féle gyűjtésből kapta és ő maga csak a Mimomys inter- 
medius-1 és néhány további, fiatalabb korú leletre utaló alakot gyűjtött egy további lelethelyről. 
Tekintettel azonban arra, hogy a lehetőségek egyike sem bizonyítható, nincs más választásunk, mint 
elfogadni, hogy Hofmann — pontosabban nem rögzíthető helyű — azóta megsemmisült, gyűjtőhelye 
villányi (alsó-kromeri)korú faunát szolgáltatott, melyből a következő fajokat sorolhatjuk föl :

Prospalax priscus (Neheing)
Mimomys méhelyi Keetzoi (=  M . „pliocaenicus” )

. Mimomys hungaricus K oemos ( =  M . „newtoni” )

De a fenti fajok közül is a két utóbbi esetleg egy további, azonos korú, szintén megsem
misült lelethelyről származik.

Nagyharsányhegy, 2. sz. lelethely

Ezen a néven K oemos harsányhegyi kőfejtőbeli csontbreccsás oszlopa, azaz a kőfejtő déli 
végén emelkedő magas oszlop, pontosabban az oszlop maim mészkövében 120— 130° dőlésirányú 
meredek lefutású, ékformájú tektonikus hasadék vörösagyag-mészkőtörmelék-kitöltését említjük.

1 Illetve ezek egyike (vö. 49—60. 1.).

4*
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Űgylátszik, hogy ez a hasadék a kőfejtő keleti falán megfelelő magasságban ugyanolyan vörösagyag- 
és sarkos mésztörmelék-kitöltéssel folytatódik, amit igen valószínűvé tesz KoRMOS-nak 1917-ben 
(54.) közölt adata, mely szerint idős szemtanúk bizonyítják, hogy a csontbreccsás oszlop korábban 
ugyanilyen csontbreccsás kőzet révén összefüggött a kőfejtő falával ; az összekötő rész elhordása- 
kor kosárszámra dobálták ki a csontmaradványokat.

K ormos 1916. évi gyűjtései után csak annyit említ erről a lelethelyről, hogy főképp nyúl-, pocok- 
és hüllőmaradványokat tartalmaz (54.). A Villányi hegység lelőhelyeiről szóló összefoglaló jelentésében 
még mindig csak futólag foglalkozik vele : „In den Spalten und Fugen dieser Säule sind Tausende von 
Schlangenresten eingeschlossen, Säugetierreste dagegen sind hier selten. Ausser einigen Wolfzähnen 
und Fragmenten grösserer, unbestimmbarer Langknochen konnte ich an dieser Stelle nur Hasenre
ste, sowie einige Hamster- und Wühlmauszähne und Mandibelbruchstücke sammeln.”  (78. 1076.)

Ezen a lelethelyen ugyan még nem volt alkalmunk rendszeres gyűjtésre, 1953-ban és 1955- 
ben tett egy-egy kirándulásunk alkalmából gyűjtött kisebb anyag elégnek bizonyult arra, hogy ezt az 
érdekes faunát besoroljuk az alsó-jégkorszak kronológiai rendszerébe.

Mint már említettük, a lelethely a maim mészkő 120— 130° irányú, meredek repedésének 
terrarossza-mészkőtörmelék-kitöltése. Maga a terrarossza-kitöltés alsó részében laza, fölfelé a rétege
sen, illetve a hasadék talpával párhuzamosan elhelyezkedő élesszélű mészkőtörmelék-rétegek annyira 
előtérbe nyomulnak, hogy a mélyvörös színű terrarossza tulajdonképpen már csak a mészkőtörmelék 
hézagait kitöltő anyagként jelentkezik. Ezt az egész tömeget a lerakódás felső részében utólagos 
mészinkrusztáció köti össze.

A hasadékkitöltés lazább fészkeiből, illetve a csontbreccsás oszlop északi falának mélyebb 
hasadókkitöltéséből a következő ősgerinces fajok maradványait sikerült kimutatni :

Gastropoda div. indet. ;— 30 
Rana sp. és 
Bufo sp. — 8
Ophidia indet. —  30 000 fölött 
Aves indet. I—II. — 3 
Sorex runtonensis Hinton — 1 
Beremendia fissidens (Petényi) — 11 
Petényia hungarica K ormos —  1 
Crocidura cf. lcornfeldi K ormos — 15 
Erinaceus sp. indet. —  1 
Chiroptera div. indet. — 24 
Citellus primigenius K ormos — 7 
Apodemus cf. sylvaticus (Linné) —  3 
Cricetus c. cf. nanus Schaub —- 3 
Rhinocricetus éhiki (Schaub) — 31 
Mimomys fejérváryi K ormos — 1 
Mimomys cf. intermedius (Newton) — 3
Pliomys simplicior n. sp. — 10 —  Kisebb mint a P. episcopalis, az Mx rágólap-sisak

ján a befűződés nem teljes.
Allophaiomys pliocaenicus K ormos — 7 
Lagurodon n. g.1 arankae (Kretzoi) — 272 
Pitymys V. Microtus sp. indet. —  3 
Lagotherium beremendense (Petényi) — 70 
Vulpes (s. 1.) praeglacialis (Kormos) — 1 
Ursulus (?) sp. indet. —  1 
Mustelidae indet. I—II. — 3 
Felidae indet. I—H. —  2 
Ruminantia indet. I —II. — 3

1 Leírását lásd : 39. 1.
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A fentieken kívül még egy kissé lekerekített és csiszolt felületű Camerina-példány került 
innen elő ; nincs kizárva, hogy gyomorkőből. De bárhogy is jutott erre a lelőhelyre, földtani szem
pontból feltétlenül említést érdemel. Mielőtt a felsorolt fauna közelebbi tárgyalásába bocsátkoznánk, 
még foglalkoznunk kell a csóntbreccsás oszlop keleti oldaláról származó kislelettel, mely— bár bizonyos 
tekintetben a nagy hasadékfaunát jól kiegészíti—; ezzel nem egyesíthető minden további nélkül. Egy, a 
nagy hasadékkal esetleg nem összefüggő kis üregről van itt szó, mely nagyjából azonos színű 
terrarosszával kitöltött, bár eltérő tafocönotikus viszonyokat nyújt. A kis üreg gerincesmaradványai:

Bufo sp. és
Rana sp. -— 31
Ophidia indet. —- 20
Ophisaurus intermedius Bolkay — 1
IPliomys sp. indet. — 1.

Itt kell még megemlítenünk, hogy az Arvicolida-fog meglehetősen koptatott, míg a többi 
lelet kifogástalan, ép állapotban került ki az üledékből. Ez azt a feltevést engedi meg, hogy a fog 
esetleg másodlagos lelőhelyen feküdt, ahova a víz mosta be, míg a kétéltűek és hüllők a hasadék- 
rendszeren keresztül mászhattak be az üregbe, ahol elpusztultak.

Visszatérve a főfaunára, azonnal szemünkbe tűnik énnek különleges összetétele. Bár nem 
hiányoznak belőle a villányi fauna kései maradványai sem, mégsem villányi típusú fauna, bár bihari
nak sem mondható, ha annak típusos képviselőivel hasonlítjuk össze. Alábbiakban ezt a kérdést 
kívánjuk röviden tisztázni.

Ha eltekintünk a közömbös alakoktól, melyek mindkét szakaszban egyformán megvannak, 
valamint a nem egészen pontosan meghatározható alakoktól, azt tapasztaljuk, hogy a fauna egyes 
fajai meglehetősen megoszlanak a két szakasz jellemző alakjai közt.

így  a Crocidura kornfeldi mindenütt határozottan villányi korra utal, a bihariumban min
denütt a nagyobb C. obtusa helyettesíti, legalábbis addig, ahol a Crocidura-nem mindenestől eltűnik 
a faunából.

A Citellus primigenius ugyan mindkét faunaszakaszban fellép, virágzása azonban határozot
tan a második — bihari — szakaszra esik.

A Cricetus c. nanus eddig még máshonnan, mint Püspökfürdő alsó-bihariumából, sehonnan sem 
került elő.

A Rhinocricetus megint a villányi szakasz típusos torpehörcsög-alakja, a jellegzetes bihari 
faunákban eddigi ismereteink szerint az Allocricetus bursae helyettesíti az előbbit.

A Pliomys nemet mint kizárólagosan bihari csoportot ismerjük eddig, minden eltérő adat 
téves határozásnak bizonyult. Mindazonáltal megemlítendő, hogy itt nem a nemzetség típusa a 
P. episcopalis, még kevésbé annak erősen modernizált kései alakja, a P. lenki lép föl, hanem egy eddig 
ismeretlen ősibb forma.

Az AUophaiomys — melyről még nemrégen azt hittük, hogy a püspökfürdői lelőhelyekre 
korlátozódik, ezzel szemben néhány éve Észak-Olaszországból, legutóbbi időben Kelet-Galiciából, 
most pedig a Villányi hegységből volt kimutatható — ritkaságképpen jelenik meg a villányi szakasz 
végén (a Villány-5. sz. lelethelyen), illetve lelőhelyünkön alig gazdagabb előfordulással. Tekintettel 
arra, hogy Püspökfürdő— Betfia lelethelyeinek rétegtani-kronológiai helyzete a különböző korú 
faunák összekeverése következtében teljesen tisztázatlan, a nemzetség időbeli elterjedésének kérdésé
ben egyedül a Villányi hegységben rögzített adatokra támaszkodhatunk.

A Lagurodon nemzetség, illetve annak itt megjelenő ősibb faja (arankae) mind ezen a lelet
helyen, mind a földtani korát tekintve közelálló Villány-7. sz. előforduláson egyaránt meglepetés
nek tekinthető : ezt a fajt a kislángi felső-kalabriai faunából (91/a) ismertük meg. K ormos közlései 
nyomán (78.) már várható volt, hogy valamelyik villányi lelethelyről is előkerül. Most erről a két 
gyűjtési helyről is kimutatható volt, bár abban a tekintetben még mindig nem látunk tisztán, hogy 
Beremend, Csarnóta és Villány-3 milyen mértékben szolgáltatja ezt a fajt, vagy megy át, mint azt 
K ormos annakidején állította (79.) a Lagurodon pannonicus fajba. Pillanatnyilag csak annyit állít
hatunk, hogy a Villány-5. sz. lelethely 100 000 körüli ősmaradvány-száma mellett egyetlen Laguro- 
cúm-lelet sem fordult elő, másrészt a Nagyharsány-2 és Villány-7. sz. lelethelyeken közel 50 M^özül



54

csakis utóbbin mutatja a L. pannonicus felé irányuló átmenet nyomait, éppúgy, mint ahogy a Vil- 
lány-6. sz. lelethelyen több mint 300 Lagurodon pannonicus-Ж̂  közt egy sem akadt, mely az ősibb 
L. arankae felé átmenetet képezne ! Ez elvileg nem mond ellent K ormos adatainak, aki táblázatában 
(79. 376.) Püspökfürdőről jelzi a két típus együttes előfordulását.

A fentiek után ugyan föltehető volna a Xm/Mrorfora-előfordulások alapján, hogy az egyfor
mán Lagurodon-1 felmutató Nagyharsány-2 és Villány-7 lelethelyek időben a Villány-5 elé sorolan
dók (utóbbiról nem ismerünk Lagurodon-úöíovávikst), ez a föltevés azonban egész sor fontos érv 
alapján lehetetlennek látszik. Bár e kérdés behatóbb vizsgálata a Villány-6 és Villány-7 lelethelyek 
ismertetésénél inkább helyénvaló, nem lesz haszon nélkül való, ha e besorolás mellett felhozott 
érvek egyikét-másikát itt is felemlítjük.

Először is a Villány-7 lelethelyen a Lagurodon pannonicus-t a L. arankae-vul összekötő 
átmeneti alak lép fel. Ez a tény egyben biztosítja is a következő kronológiai sort :

1. Villányi szakasz faunái (Csarnóta, Beremend, Villány-3),-
2. Nagyharsányhegy-2,' . .
3. Villány-7,
4. Villány-6.

Tovább menve érvelésünkben, másodiknak azt kell említenünk, hogy az előbbi sor rögzítésé
nél nyitva maradt kérdés, a Villány-5 korkérdése a Villány-7 segítségével egyszerűen megoldható : 
utóbbiból már ismerünk Pitymys és CVicetes-marad ván y okát, a fauna tehát minden kétséget kizáró 
módon a bihari szakaszba sorolható, amit egyebek mellett a Lagurodon arankae-hungaricus is bizo
nyít. Az átmeneti Lagurodon-al&kot felmutató Villány-7 kétségtelen bihari kora azonban Villány-5 
típusos villányi korú faunájának Nagyharsány-2 és Villány-7 utánra helyezését is lehetetlenné teszi.

Cönológiailag a fauna kígyó-tanatocönózis, melyet egy bagolyköpet-mikrofauna tafocönózisa 
és néhány nagyemlős behullott csonttöredéke egészít ki.

Ökológiailag elsősorban is kiugranak a faunából a többé-kevésbé határozott sztyep-formák, 
mint nyulak, Lagurodon, törpehörcsög és mások. Kizárólagos erdőlakók ismeretlenek a faunából.

Nagyharsányhegy, 3. sz. lelethely

A Nagyharsányhegy keleti végének nagy kőfejtőjében, a déli bejáratban emelkedő csont- 
breccsa-mészkőtörmelék oszlop DK-i falába, a maim mészkőbe kis korróziós fülke mélyed, mely a 
külvilággal valószínűleg maim mészkövet feldaraboló töréshálózat repedésein keresztül érintkez
hetett. A kis fülkét jellegzetes, sötétlila színű terrarosszás agyag töltötte ki. A laza üledékkitöl
tésből faj számra szerény faunácska került ki, mely azonban összetételénél fogva mégis említést 
érdemel. Az anyag előzetes átnézése alapján innen a következő alakokat sorolhatjuk föl :

Discoglossida (nov. gén. cf. Bombina) indet.
Bufo sp. indet, (kis faj)
Ophidia indet.
Beremendia fissidens (Petényi)
Pliomys episcopalis Méhely 
Arvicolidae indet.

Az anyag túlnyomó többségét a kígyócsigolyák adják, utánuk következnek a kétéltűek, 
illetve Bufonidák. A többi alakok mind csak egy-két lelettel szerepelnek.

A rendszertani helyét tekintve tisztázatlan Discoglossidáról nem beszélve, a kis fauna őslény- 
tanilag semmi rendelleneset sem mutat.

Kora a PWowM/s-előfordulás alapján a bihari szakaszban rögzíthető.
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Nagyharsányhegy, 4. ez. lelethely

A Villányi hegység „p régla cialis”  faunáit ismertető, 1916-ból származó első összefoglalásá
ban (54. 399— 415.) K ormos a Nagyharsányhegy keleti végének nagy kőfejtőjéből egy lelethelyet 
ír le, mely a kőfejtő keleti falából nyíló barna agyagos üledékkel kitöltött több üreget foglal magá
ban. A lelethely nagymennyiségű csontmaradványt szolgáltatott. Miután annakidején még ezt a 
gyűjtőhelyet Hofmann és Méhely lelethelyeivel azonosította, gyűjtését Hofmann és Méhely anya
gát is magábafoglaló fajjegyzékben ismerteti. Az így létrejött ,,gyűjtő” -jegyzék természetesen a 
villányi szakaszba tartozó faunaelemek és bihari faunajelzők tarka keveréke volt •— egységes „fauna 
kép” -be kényszerítve (a fauna jegyzékét lásd alább).

20 évvel később, mikor már K ormos a villányi és bihari (nála alsó- és felső-kromeri) faunák 
közti különbséggel tisztában volt (lásd Hinton új kronológiáját a pockok alapján: 44.), helyreigazítja 
e korábbi hibáját : „In meinem oben erwähnten Bericht habe ich 29, grösstenteils noch unbestimmte, 
oder nur provisorisch determinierte Säugetierarten vom Nagyharsányberg angeführt. Unter diesen 
befanden sich auch Mimomys pliocaenicus, M. Newtoni und Prospalax priscus, die aber nach den oben 
gesagten aus der Fauna ausgeschieden werden müssen. Die übrige, aus den Spalten und Höhlungen 
der östlichen Steinbruchwand stammende Fauna ist ganz einheitlich und gehört ohne Zweifel dem 
oberen Cromerian, d. i. dem Horizont des englischen »Upper Freshwater Bed« der Forest Bed-Serie 
an.”  (78. 1080— 1081.)

Annál érthetetlenebb, hogy a felismerés ellenére a felső-kromeri faunák közt „Nagyharsány
berg (Harsányer »Spitz«)” lelethelyről a következő emlősfajokat sorolja föl, újabb kevertkorú fauna
együttest teremtve ezzel (78. 1091— 1092.) :

Talpa praeglacialis K orm.1 
Talpa gracilis Korm.1 2 3 - 
Sorex? margaritodon K orm.
Sorex runtonensis Hinton 
Beremendia fissidens (Pét.)
Crocidura sp. indet.4 
Myotis wüsti K orm.
Myotis emarginatus Geoffr.
Myotis dasycneme Boie 
Citellus primigenius K orm.
Sicista praeloriger K orm.
Prospalax priscus (Nhrg.)
Apodemus cf. sylvaticus L.
Cricetus cricetus praeglacialis Schaub 
Cricetus cricetus runtonensis Newton 
Cricetulus sp. indet.
Dolomys5 episcopalis (Méh.)
Mimomys newtoni Major6 
Mimomys pliocaenicus Major7 8 
Mimomys intermedius Newton 
Mimomys fejérváryi K orm.
Evotomyss hintoni K orm.
Arvicola aff. bactonensis Hinton

1 Talpa fossilis P e t é n y i  szinonim ája .
2 Talpa minor F r e t o e n b e r g  szinonim ája.
3 Ma : Drepanosorex margaritodon (K o r m o s ).
4 Crocidura obtusa KRETZ0i-val azonos.
6 A  Pliomys nem zetséghez tartozik .
6 M . hungaricus K o rm o s , am en ny iben  a m agyarországi M . newtoni-m arad ván y ok  ön álló  a lak ot k é p 

v iselnek (79.).
7 M .  méhelyi K r e t z o i  n éven  elkü lön ítend ő a v illa frankai alaktól.
8 A  prioritás értelm ében  Clethrionomys nem zetségnév a latt.
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Lagurus1 pannonicus Ковм.
Pitymys vetus Ковм.2 
Pitymys gregaloides Hinton 
Pitymys arvaloides Hinton 
Microtus arvalinus Hinton 
Microtus nivalinus Hinton 
Microtus nivaloides Major 
Microtus ratticepoides Hinton 
Microtus sp. ( nivalis-csoport)
Hypolagus brachygnathus K orm.3
Lepus sp. indet:i
Canis lupus subsp. indet.
Canis (? Thos) sp. indet.
Vulpes cf. vulpes L.
Vulpes praecorsac Ковм.
Alopex5 praeglacialis Ковм.
Ursus faratos-csoport)6 
Mustela paler minea Pet.
Mustela praenivalis Ковм.
Pannonidis7 pilgrimi Ковм.
Equus marxi R eichenau
Cervus cf. ctenoides an dicranius Nesti8
Bovidae gen. et sp. indet.
Tragelaphus9 aff. torticornis Aym .
Procamptoceras cf. brivatense Schaub

Egy pillantás a faunára meggyőzhet minket arról, hogy ilyen állattársaság — mai tudásunk 
szerint — aligha élhetett egymás mellett. Tekintettel azonban arra, hogy a villányi és bihari faunák 
alakjainak időbeli kiterjedéséről elég adatunk van arra, hogy nehézség nélkül szétválasszuk, meg
kísérelhetjük a kizárólag az egyik emeletben fellépő alakok szétválasztását.

A fauna kétségkívül villányi korú elemei a következők :

Prospalax priscus (Nehring)
Mimomys hungaricus K ormos 
Mimomys méhelyi Kretzoi 
Mimomys fejérváryi K obmos és valószínűleg 
Xenictis pilgrimi (Kormos).

A további alakok közül a Lagotherium beremendense (Petényi) a villányi szakaszból a bihari 
első felébe is átterjed, így ezt az alakot nem sorolhatjuk minden további nélkül a villányi faunába — 
ha a fauna bihari szakaszba sorolandó részének igen modern jellege ezt valószínűsíti is.

A Mimomys fejérváryi K ormos, melyet szerzője csak a Nagyharsányhegy faunájából ismer 
és felső-kromeri korúnak tart, ebből a szintből máshonnan nem került elő később, ezzel szemben 
Villány-5 felső-villányi korú faunájában elég gyakori ; ezért kénytelenek vagyunk a nagyharsány- 
hegyi idősebb faunába sorolni.

K ormos vegyes harsányhegyi faunájának negyedik Mimomys-fa,]a a M . intermedius (New
ton) a magyar alsó-pleisztocénből eddig még kizárólag csak bihari korú faunákból került elő, így fel
tétlenül a fiatalabbik faunához tartozik.

1 A  Lagurodon (n.g.) nemzetséghez sorolandó (1. 39. lapon).
2 Nomen nudum!
3 Lagotherium beremendense (P e t é n y i ).
4 Lepus terraerubrae n.sp. (1. a 44. lapon).
6 Valószínűleg inkább a Vulpes nemzetségbe sorolandó.
6 Az Ursus gombaszögensis K b e t z o i  fa j ja l  a z o n o s .
7 A  Xenictis nemzetségbe tartozik.
8 A  fajnév csak a nagyságviszonyokat kívánja érzékeltetni.
9 A  Gazellospira nemzetséghez tartozik, mint annak típusa.
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A nagyharsányhegyi kevert fauna leválasztott idősebb faunája nagy valószínűséggel a vil
lányi szakasz legfelső részébe sorolandó, amit a Dolomys és ősi szabású Arvicolidák teljes hiánya és a 
Mimomys fejérváryi fellépése igazol.

Visszatérve a fiatalabb fauna elnevezés alatt tárgyalandó nagyobbik részre, elsősorban alá 
kell húznunk a bihari szakasz jellegzetes alakjainak, mint a nagy CriceíMS-alakok, az Arvicola, Pitymys, 
Microtus és Lepus nemzetségek fellépését. Ezenkívül hangsúlyoznunk kell még a bihari faunák szoká 
sós Microtus- és Pitymys-fajainak „teljes számban”  való fellépését. Ehhez jön még a Gitellus, Sicista 
és más —  a Villányi hegység villányi szakaszából teljesen ismeretlen — nemzetség fellépése, ami 
egyöntetűen a fauna felső-bihari korát igazolja.

Ahhoz, hogy a faunát a jól ismert villányi-hegységi faunák kronológiai rendszerében pontosan 
elhelyezhessük, hiányoznak az egyes fajok gyakorisági viszonyait illusztráló adatok — ezek teljes 
hiányában a fauna pontos korhatározását gondos, statisztikus gyűjtésnek kell megelőznie, amire a 
közeljövőben kerül majd sor.

Nagyharsányhegy, 5. sz. lelethely

A Nagyharsányhegy nyugati nyúlványának északi lejtőjén, közvetlenül Nagyharsány község 
fölött, a meredek dőlésű requiéniás mészkőben telepítve fekszik egy nagy kőfejtő, innen kapott annak
idején egy kisebb alsó-pleisztocén emlősmaradványokat szolgáltató gyűjteményt. A gépi erőre beren
dezett üzem a lelethely minden nyomát eltüntette, így a továbbiakban K ormos alábbi soraira kell 
támaszkodnunk (78. 1082.) :

„Knochenreste kommen auch in dem — am westlichen Fusse des Nagyharsány berges, im 
Dorf Nagyharsány selbst angelegten — Kreidesteinbruch vor. Wir wollen diese Fundstelle in den 
folgenden als „Nagyharsány, Mauthner’ scher Steinbruch”  bezeichnen. Die Matrix, welche dort als 
Spaltausfüllung auftritt, ist von jener der übrigen Fundorte grundverschieden. Sie ist ein sonder
barer, geschichteter, ziegelroter Kalkmergel, welcher wenige, aber wohlerhaltene Fossilreste enthält. 
Die Fundstelle liegt, leider, hoch an einer fast vertikalen Felswand und ist infolgedessen derzeit 
schwer zugänglich. Aus unten herumliegenden Blöcken konnte ich 1932— 1933 trotzdem einige gut
erhaltene Reste von Pliovormela beremendensis und Beremendia fissidens retten, deren Erhaltungs
zustand für etwaige weitere Funde recht viel versprechend ist.1 Der hier vorhandene ziegelrote Kalk
mergel muss in Wasser abgelagert sein ; die Knocheneinschlüsse sind sicher eingeschwemmt.”

. Erről a lelethelyről K ormos a következő emlősfajok előfordulását jelzi 1936. évi összefoglaló 
jelentésében (78. 1090.) :

Beremendia fissidens (Pét.)
Crocidura sp. indet.
Allocricetus1 sp. indet.
Pliovormela beremendensis K orm.1 2

A faunácska túl kicsi ahhoz, hogy ennek alapján a lelet pontos korhatározását megkíséreljük 
mindazonáltal a ,,.Pliovormela beremendensis”  =  Vormela petényii előfordulása a lelet villányi korára 
enged következtetni, miután ezt az alakot bihari korú faunákból ez idő szerint nem ismerjük.

Nagyharsányhegy, 6. sz. lelethely

A Nagyharsányhegy gerincén, néhány méternyire a csúcstól, keleti irányban fekszik egy 
beomlott nyílású barlang, melyre K lein J. munkatársam hívta fel figyelmünket. Időközben az Orszá
gos Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytani Osztálya közvetítésével K evi L. gyűjtéséből 
néhány nagyemlős csonttöredéke került a kezünkbe a barlangból. A csontok fosszilis kinézésűek

1 Valószínűleg a Rhinocricetm nemzetséghez sorolandó, miután Allocricetus maradványokat csak a bihari 
szakaszból ismerünk.

2 Vormela petényii K r e t z o i  (88.).
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voltak és a világossárga vályogos agyaggal, melyből kikerültek, mészinkrusztáció ragasztotta 
össze.

A barlang a meredek déli dőlésű malmkori mészkőben fekszik. Morfológiai viszonyai meg
lehetősen bonyolultak és pillanatnyilag nem is tisztázhatók, miután egyrészt a bejárást részben elzáró 
sziklák akadályozzák a föltárást, másrészt a vályogos barlangkitöltést helyenként kőkeménnyé 
ragasztja össze a kicsapódó mészkqoldat.

A barlang bejáratának déli oldalán a sziklákat annyira eltávolították, hogy a barlangkitöl
tés hozzáférhetővé válik. Innen sikerült további nagyemlős csonttöredéket gyűjtenünk. A gyűjtött 
vályogtömegek iszapolás után érdekes mikrofaunát szolgáltattak, mely ha nem is azonos korú a 
a Villányi hegység híres alsó-pleisztocén gerincésfaunáival, negyedkori faunatörténetünk megismerésé
nek mégis egyik fontos pillérét adja.

A fauna előzetes jegyzékét az 1955. évi próbagyűjtések alapján a következőkben adhatjuk :

Piscis indet. — 1 csigolya 
Ophidia indet. — tömeges 
Pelobates sp. indet. — ritka 
Bufo sp. indet. — gyakori 
Aves indet. I—II. — 2 
Sorex cf. araneus (Linné) —- 3 
Crocidura cf. russula (Herrmann) — 2 
C ïiroptera indet. — 3 
i.Castor fiber Linné — 1 
Sicista sp. indet, (subtilis ?) — 1 
Cricetus cricetus (Linné) — 4 
Arvicola sp. indet. —  2 
Pitymys subterraneus (Sélys) — 1 
Microtus arvalis (Pallas) — 3 
Microtus gregalis (Pallas) -— 2 
Lagurus lagurus (Pallas) — 11 
Meles meles (Linné) — 1 
Equus sp. indet. — 5
Cervus elaphus Linné — agancstöredékek.

Mielőtt az igen érdekes fauna rétegtani-állatföldrajzi Viszonyainak tárgyalására áttérnénk, 
foglalkoznunk kell a Lagurus-nem egy ma is élő fajának a nemzetség eddig ismert legnyugatibb 
előfordulásától messze nyugatra fekvő, igen meglepő középeurópai fellépésével.

A leletek —  11 alsó állkapocs, illetve Mj —  egyetlen kivételtől eltekintve a Lagurus lagurus 
faj normális típusát mutatják. A szóbanforgó egy példány viszont az e faj keretein belül nem ritka, 
az rágófelületi képén mutatkozó elülső sisak belső falának lekerekített formáját mutató változata 
(1. OGNEV-nél, 122/a 558., 266/4. rajz). Nagyságra a nagyharsányhegyi Lagurus-maradványok 
jól egyeznek a Lagurus lagurus erősebb tájfajtáinak méretviszonyaival, tehát jóval mögötte állnak 
a L. luteus-nak.

Ha a faunát, mint egészet nézzük, föltétlenül feltűnőnek kell tartanunk, hogy összetételében 
felső-pleisztocén faunáinktól, melyekhez különben soroljuk őket, elég élesen eltérnek.

A Lagurus lagurus faj elterjedési határai ma a keleti hosszúság 30— 35°-ától 90°-áig és az északi 
szélesség 40— 45°-ától az 50— 55°-áig nyúlnak. Ez kb. a — 5° és — 15° januári és +  20° és -f- 30° 
közti júliusi izothermák által határolt sztyep-övet jelenti, a tajga-övtől délre.

Jégkorszaki kiterjedésének nyugati határát eddig a Novgorod—Szeverszk és Nogajszk lelő
helyekről ismertük. Nagyharsányhegyi új előfordulása a faj előfordulási területének nagymértékű 
kiterjesztése mind dél, mind délnyugat felé. Itteni előfordulási helyén mutatkozó, az összes többi fajt 
messze meghaladó gyakorisága azt mutatja, hogy egyáltalában nem volt alkalmi, ritka vendég a 
területen.

Ami már most a kísérő fajokat illeti, ezek vagy —  mint igen tág határok közt előfordulók — 
közömbösek, vagy pedig, mint a Bufo, Crocidura, Pitymys, valamint a tömeges kígyómaradványok
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a „würm” éghajlathoz képest határozottan enyhébb klímára utalnak. Még ha elvi okokból távol is 
tartjuk magunkat minden, egyedül a besugárzási görbére alapított kronológiai rendszer elméletétől, 
egyszerűen a fauna klímajellege alapján is valamelyik jégkorszakközi szakasszal kell a faunát bezáró 
üledék képződésének korát azonosítanunk. Ezt annál is inkább kell tennünk, mert ún. „würm- 
triplet” -ünkből és ,,interstadiális” -aiból olyan megbízható adataink és részletes faunaspektrumaink 
vannak, hogy kétségkívül megállapíthatjuk a nagyharsányhegyi fauna mindezektől élesen elütő 
voltát.

Sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, ha azt akariuk megáll я,pí tanú hogy a fa-una a két 
utolsó interglaciális melyikébe sorolandó.

A Lagurus feltűnő megjelenése eddigi ismereteink alapján kissé idegenszerűen hat az utolsó 
interglaciálisban, ukrajnai hasonló korú leletei azonban erősen valószínűsítik ezt a megoldást. Emel
lett azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a Solymári-barlang —  Stephanorhinus 
kirchbergensis-szel és kísérő faunájával alátámasztott — tirréni („mindel-riss” ) faunájából sem 
hiányoztak (ha kissé eltérő alakban is léptek föl) a Zagwras-maradványok.

Az enyhébb éghajlatra utaló további alakok, mint Bufo, Crocidura és Pitymys „praewürm” - 
faunáink (Süttő!) közönséges alakjai, de részben a szakasz végének a „würm I” határán fekvő, vagy 
már ebbe a benyúló faunáiból (Varbó, Bakonybél stb.) sem hiányzanak.

Ami végül a fauna egyetlen „hideg”  faját, a Microtus gregalis-t illeti, elég lesz egy pillantást 
vetnünk a faj elterjedési térképére és látjuk, hogy az nemcsak a tajgától északra fordul élő, hanem 
széles sávban attól délre is, ahol például hatalmas területeket népesít be a Lagurus lagurus-szal együtt.

Fenti adatok a meggondolások alapján tehát a NagyhaTsányhegy-6 lelethely faunáját 
egy káspi-turáni kontinentális klímájú szakaszba kell helyeznünk, melynek pontos helyét a kronológiai 
rendszerben egyelőre az utolsó vagy utolsóelőtti interglaciálisba kell helyeznünk —  nagyobb való
színűséggel az utolsóba.

V n i. VILLÁNY

A Villányi hegység legkeletibb nyúlványa a Mészkőhegy (Templomhegy), mely keletre 
messze belenyúlik a Karasica-síkságba. Déli— délkeleti lejtőjén és lábánál fekszik Villány község. 
Nyugat felé a Somsichhegyben folytatódik, melyet a Mészkőhegytől csak lapos nyereg választ el. 
Mindkettőt a hegység egy dél felé nyomuló triász-júra pikkelye alkotja, mely délen a következő 
pikkely anizusi dolomit-padkájára tolul rá.

Rétegsora a hegy északi oldalán felső-anizusi dolomittal kezdődik, mely pados felépítésű, 
a padokat elválasztó vörös dolomitmárga közbetelepüléssel. Fölfelé váltakozó dolomitmárga és 
homok sorozatba megy át. Erre a dolomitos sorozatra homokos, mélyvörös színű, helyenként kékes
szürke foltos agyag települ, éles szedimentációs hézaggal. Erre a szárazföldi (?) agyagképződményre 
— újra üledékképződési diszkordanciával —- néhány m vastagságú kallóvi cornbrash sorozat követ
kezik, mely homokkővel kezdődik és fokozatosan megy át tömött cornbrash mészkőbe. Utóbbit 
vékony Ammonites-es pad fedi. Erre következik a vastagpados dogger mészkő, mellyel a pikkely 
tulajdonképpeni rétegsora befejeződik. Ha eltekintünk a kérdéses mediterrán homokkő-képződ
ménytől, mely vízszintes településben fekszik a meredek déli fekvésű mezozói tömegeken, akkor a 
hegység negyedko г-előtti történetét csak egy elkarsztosodás képviseli. Újabb elkarsztosodás a fiatal 
„vagy felújult”  töréses rendszer hasadékait kitágította és lehetővé tette a karszthasadékok kétszaka
szos üledékkitöltését (előbb a kelet—nyugati, majd az észak— déli irányú hasadékokban) vörös- 
agyag — laza mésztufa — vályogos agyag (illetve löszvályog) sorozatban. A hasadékkitöltések alsó- 
negyedkori gerinces-maradványokban igen gazdagok, különösen gerinces mikrofaunában.

A vörösagyaggal kitöltött karszthasadékokat több bányában tárják föl. így  Hofmann 
már 1874-ben fedezett fel csontbreccsa lelőhelyet, ifjabb Lóczy pedig a Mészkőhegy gerincének 
nagy kőfejtőjében további lelethelyeket, melyek a következő 30 évben K ormos kitartó gyűjtői 
tevékenysége eredményeképpen a villányi „Kalkberg”  klasszikussá vált preglaciális ősemlősmarad- 
ványait szolgáltatták.

A Mészkő-(Templom-)hegyen és Somsichhegyen 11 ősgerinces lelethelyet tártak föl, melyek 
közül három K ormos idejében még ismeretlen volt.
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Villány, 1-2. sz. lelethely

K o rm os  1916. évi jelentésében a villányi Templomhegy nagy mészkőfejtőjéből, az ún. 
F r ig y e s  főherceg-féle fejtőből három terrarosszás lelethelyről tesz említést. Kettő ezek közül a 
kőfejtő E-i bejáratában a kallóvi mészkő hasadékaiban, illetve ennek átellenében, a bánya D-i 
falán, oxfordi mészkőben feküdt.

Ezekből a hasadékokból K orm os

Ophidia (csigolyák) és 
Neomys fissidens (P é t .) K o r m .

maradványait említi (54.), K orm os  későbbi jelentéseiben azonban sem e lelethelyekről, sem 
pedig az innen kikerült ősmaradványokról többé nem emlékezik meg. Emellett még a további fejtés 
folyamán meg is semmisítették ezeket az előfordulásokat, úgy, hogy ma már pontos helyüket sem 
tudjuk megállapítani.

Villány, 3. sz. lelethely

(Kormos ,, Villány-Kalkberg, Nord”  jelzetű lelethelye)

A K ormos említett jelentésében (54.) tárgyalt harmadik lelethely a kőfejtő K-i végén, 
az É-i falnál emelkedő — a termelésnél otthagyó tt — nagy terrarossza-oszlop (ún. „roter Mandl” ). 
A gyűjtőhely közelebbi vizsgálatát azonban K ormos ebben az évben még nem kezdte el.

Éppen ez a lelethely lett K ormos legfontosabb gyűjtőhelye, ahonnan 1939-ig bezárólag 
roppant gazdag ősmaradvány-anyagokat gyűjtött és szerzett. Sajnos, azzal a szándékkal, hogy az 
ősmaradvány-anyaghoz könnyebben jusson hozzá, lerobbanttatta a terrarossza-oszlopot. Az így 
széthullott nagy tömbök keményen qsszeálló terrarossza-anyaga szolgáltatta neki hosszú éveken 
keresztül a még ilyen körülmények közt is szebbnél-szebb anyagokat ; arról természetesen már szó 
sem lehetett, hogy a hatalmas terrarossza-oszlop kétségtelenül különböző időszakokban lerakodott 
szakaszainak ősmaradvány-anyagát elkülönítve gyűjtse.

A lelethely maga — amennyiben még az eredeti települési viszonyok felismerhetők — az 
oxfordi mészkő K-—Ny irányú, kb. 1 m szélességű, korrodált felületű hasadékának hasadékkitöltése. 
Kelet felé a repedést egy észak— déli irányú elvetődés zárja le. A szóbanforgó terrarossza-oszlop 
teljes magassága a lerobbantás előtt kb. 12 m lehetett.

A hasadék terrarossza-kitöltése élénk vörös színű és az egész üledéket átjárt —  utólag telje
sen átkristályosodott — mészanyag révén nagymértékben összecementált. Csak egyes helyeken 
fedte be a terrarossza-anyagot kristályos mészkőkéreg, mely a továbbimpregnálástól megóvta — 
így maradtak egyes terrarossza-részek laza agyagtömegek. Az egész vörösagyag-lerakódást a szó 
szoros értelmében zsúfolásig megtölti a kis gerincesek maradványainak megszámlálhatatlan tömege, 
kíséretükben itt-ott nagyemlősök maradványai is felbukkannak.

A gerinces-maradványok túlnyomó többségét K ormos és gyűjtőtársai (Steikivcer és mások) 
gyűjtötték ezen a lelethelyen, mégpedig a két világháború közti évek folyamán.

Az 1953— 55. évek rendszeres gyűjtő munkálatai tulajdonképpen nem terjedtek ki erre a 
lelethelyre. Ennek ellenére bizonyos kisméretű gyűjtési tevékenységet minden évben fejtettünk 
ki ezen a helyen, amennyiben az időközben a téli fagy, víz stb. révén kilazult, esetleg kipiszkált anya
gokat összeszedtük, nehogy azokat összetapossák, vagy az eső lehordja és eltemesse. Az így össze
gyűjtött —  részben nagy értékű —  anyag közt csak egy faj volt a faunára új : egy Mammuthus 
wüsti (Pavlova) fogának lamella-töredéke.

A lelethely faunajegyzékét K ormos elsőízben 1937-ben megjelent két összefoglaló cikkében 
(76—78.) adja közre, addig innen csak az új fajok leírását (73. 298—321.) vagy egyes csoportok 

ismertetését hozta nyilvánosságra. A K ormos gyűjtötte fauna revideált jegyzéke (ahol a közölt 
név nem egyezik K ormos eredeti közlésének adatával, ott K ormos eredeti név-adata a revideált 
név után zárójelben következik) szerint innen a következő gerinces-állatok maradványai kerültek elő :
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Bufo, viridis (Laurenti)1 
Lacerta viridis (Laurenti)
Natrix natrix (Linné)
Zamenis jugularis caspius (Gmelin)
Testudo lambrechti Szalai
Talpa fossilis Petényi —  (T. praeglacialis 'Kormos)
Talpa minor Freudenberg —  (T. gracilis K ormos)
Desmana nehringi (Kormos)
Sorex runtonensis Hinton — (S. praearaneus K ormos)
Sorex minutus (Linné)
Beremendia fissidens (Petényi)
Petényia hungarica K ormos
Soriculus gibberodon (Petényi) — (S. Icuhinyii K ormos)
Crocidura kornfeldi K ormos 
Erinaceus sp. indet.
Myotis baranensis K ormos
Myotis steiningeri K ormos
Myotis schaubi K ormos
Myotis wüsti K ormos
F espertilio majori K ormos
Eptesicus praeglacialis K ormos
Bhinolophus aff. ferrumequinum Schreber
Glis hofmanni K ormos
Glis sp. indet.
Eliomys sp. indet.
Prospalax priscus (Nehring)
Apodemus sylvaticus (Linné)
Apodemus alsomyoides Schaub 
Rhinocricetus éhilci (Shaub)1 2
Mimomys méhelyi K retzoi •— ( M. ,,pliocaenicus”  K ormos)
Mimomys fejérváryi K ormos
Mimomys hungaricus K ormos — (M . newtoni K ormos nec Major)
Mimomys petényii Méhely — ( M . reidi K ormos nec Hinton)
Mimomys pusillus Méhely
Kislángia rex (Kormos) — (KoRMOSnál Mimomys)
Pliomys episcopalis Méhely — (KoRMOSnál Dolomys)
Clethrionomys (glareőlus-csoport)
Lagurodon sp. —  (KoRMOSnál Lagurus pannonicus)
Hystrix sp. indet.
Lagotherium beremendense (Petényi) —  (Hypolagus brachygnathus K ormos) 
Pliolagus beremendensis (Kormos)
Canis mosbachensis Soergel 
Canis lupus ssp. indet.
Vulpes (1 vulpes Linné)
Vulpes praecorsac K ormos
Vulpes (?) praeglacialis (Kormos) — (KoRMOSnál Alopex)
Ursus cf. gombaszögensis Kretzoi — (U . arctos-csoport KoRMOSnál)
Ursulus stehlini (Kretzoi) —  (Helarctos arvernensis Croizet et Job. KoRMOSnál) 
Baranogale beremendensis (Petényi) — (В. helbingi Kormos)

1 A k étéltű ek  és h ü llők  m eghatározása, illetve rev íz ió ja  B o l k a y (4 .), Szu n y o g t iy  (16.) és Sz a l a i  (159—160.)
m u n k á ja .

2 K o rm o s  eredeti faunajegyzékében Cricetus c. praeglacialis Soh au b  és Allocricetus bursae S c h au b  
is szerepel, viszont ezek az alakok sem itt, sem más hasonló korú fauna-együttesben nem fordulnak elő (pl. Bere- 
mend, Csamóta, Gundersheim stb.) — itteni szerepeltetésük téves.



62

V ormela petényii Kretzoi (Pliovormela beremendensis Petényi)
Mustela palerminea Petényi 
Pannonidis pliocaemca K ormos
Xenictis pilgrimi (Kormos) —- (KoRMOSnál Pannonidis)
Felis sp. indet.
Lynx 1. strandi K ormos 
Panthera sp. indet.
Leo cf. gombaszögensis Kretzoi —  (L. sp. ind.)
Felidae ind.
Epimachairodus hungaricus Kretzoi 
(Manis hungarica K ormos1)
Mammuthus wüsti (Pavlova)
Stephanorhinus etruscus (Falconer) — (KoRMOSnál Rhinocerosj  
Equus sp. indet.
Cervus sp. indet.
Capreolus sp. indet. (pygargus-méret)
Bovidae indet.
Gazellospira cf. torticornis (Aymard) —• (Tragelaphus nemzetségnév alatt) 
Tragospira cf. pannonica Kretzoi — A kislángi villafrankai csavarosszarvú-antilop 

(91.) illetve annak legközelebbi rokona, melyet Schaub — a vizsgált lelet mellé 
helyezett kézírásos cédulán — feltételesen az AYMARD-féle alakkal azonosít (a 
vonatkozó közleményben azonban nem említi ezt a villányi leletet : 143). 

Procamptoceras cf. brivatense Schaub 
Hemitragus cf. bonali Schaub.

A fauna egyes fajainak gyakorisági viszonyaira vonatkozólag egyáltalában semmi adat 
nem áll rendelkezésünkre ; ebben a tekintetben még a gyűjteményeinkben fellelhető példányok 
összeszámolása sem adna elfogadható támpontot, ti. a különböző külföldi gyűjtemények számára 
eladott példányok számáról még hozzávetőleges adataink sincsenek. Ilyen körülmények közt ezt a 
faunát is csak hozzávetőleg illeszthetjük be az alsó-pleisztocén rétegtani rendszerébe.

Maga a fauna — a Villányi hegység alsó-pleisztocénjének fajokban leggazdagabb faunája — 
a benne képviselt állatfajok faunisztikai összetétele alapján Bere.mend és Csarnóta klasszikus állat
társaságai mellett a villányi (alsó-sziciliai, alsó-kromeri) faunaszakaszba tartozik, sőt annak leg
típusosabb képviselője. Ezt eléggé igazolja a régies szabású Mimomys-fajok egész sora, a Desmana, 
Petényia, Soriculus, Prospalax, Pliolagus, Baranogale és más nemzetségek fellépése, valamint egy egész 
sor nemzetség teljes hiánya ; ilyenek elsősorban a Pitymys, Microtus, Arvicola, Lepus, Spalax stb. 
Mindezekhez jönnek még a villafrankai törzsalakjukhoz igen közel álló, régi szabású antilopfélék.

Ha az itt tárgyalt faunát a földtanilag terep- és ökológiai viszonyokra igen közel álló Bere- 
mend és Csarnóta ismert faunáival összehasonlítjuk, igen jelentős és környezetviszonyok esetleges 
különbözőségével nem magyarázható eltéréseket fogunk a faunaösszetételben találni.

így elsőnek említhetjük, hogy Villánynál az ürgék egyáltalában nem ritkák, míg Beremen- 
den, akárcsak Csarnótán, teljességgel hiányoznak. A Citellus nemzetség villányi megjelenéséből, 
illetve beremendi és csarnótai hiányából levonható esetleges fácieskülönbségnek élesen ellene mond 
az a tény, hogy itt a Citellus mellett Muscardinidák is előfordulnak, melyek az említett két lelőhelyen 
teljesen hiányoznak, eltekintve attól, hogy Csarnótán, akárcsak Beremenden a fauna inkább mutat 
sztyep-jelleget, mint a Citellus-os Villány.

Továbbmenve, Villányban már nyomát sem találjuk a Baranomys és Promimomys ősi sza
bású Arvicolidáknak, melyek a Dolomys nemzetség fajain kívül, pl. Csarnótán az Arvicolidák egyedüli 
képviselői voltak.

Mindezekkel szemben a Kislángia nemzetség, mely Kisláng kalabriai-villafrankai faunájá
ban lép föl először, a villányi faunában egyáltalában nem ritka, míg Beremenden és Csarnótán nyo
mát sem találjuk.

1 Kérdéses, hogy innen származik-e?
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Ugyanakkor azonban Csarnóta két jellegzetes Dolomys-faja, melyek egyike Berémenden is 
gyakori, a villányi faunában ismeretlen.

Végül a ragadozók egyes csoportjainak eloszlásában is mutatkoznak különbségek, ezek 
kiértékelése azonban az idevágó anyag elégtelensége miatt egyelőre még nem hajtható végre. Pil
lanatnyilag csak a csarnótai és beremendi fauna Nyctereutinájának (Paratanuki martelinus) itteni 
hiányát látjuk igazoltnak.

A fenti összehasonlításból továbbiakban az is nyilvánvalóvá válik, hogy Beremend és 
Villány faunája egymáshoz aránylag közelebb áll, mint az utóbbi a csarnótaihoz. Ezt különösen az 
Arvicolidák mutatják jól, melyek közül pl. a Mimomys nemzetség Beremendet és Villányt, a 
Dolomys viszont Beremendet és Csarnótát köti össze.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a villányi lelőhely térszíni viszonyai Csarnótáéval teljesen meg- 
egyezőek voltak, míg Beremend mindkettőtől határozottan eltér, úgy a Csarnóta-—Beremend— Vil
lány fauna változási sort semmilyen körülmények közt sem nyilváníthatjuk fáciesváltozás következ
ményének. Ilyen körülmények közt természetesen nincs más lehetőségünk, mint hogy a mutatkozó 
eltéréseket egy faunisztikai fejlődési sor rétegtanilag-kronológiailag értékelhető fokozataiként fog
juk fel.

Ha végül megkíséreljük a három faunaegyüttes időrendi egymásutánjának rögzítését, első
sorban arra kell tekintettel lennünk, hogy Csarnótán lépnek fel legősibb jellegű Arvicolidáink — 
Baranomys és Promimomys —-, melyek a többi faunából teljességgel hiányoznak, míg a villányi 
faunában egyrészt már nyomát sem találjuk a fto/owÿ,s-maradványoknak, másrészt a Csar- 
nótáról teljesen hiányzó Mimomys-nemzetség számos faja és más rágcsáló és ragadozó formák lép
nek fel, melyek a faunának kétségtelenül modernebb jelleget kölcsönöznek.

Mindezekhez még hozzávehetjük, hogy a vörösagyag, mely mindhárom lelőhelyen a csont- 
maradványokat szolgáltatta, a csarnótai agyag mély meggypiros színével szemben Villányon világos 
piros, míg Beremenden a kettő közti színárnyalatú, tehát a faunaegymásutánnal egyező sort ad.

Mindez messzemenően igazolja azt a felfogásunkat, hogy a három lelethely faunáinak korbeli 
egymásutánja a következőkben rögzíthető :

F e l s ő :  villányi faunaszakasz (Mimomys, Kislángia).
K ö z é p s ő :  beremendi faunaszakasz (Dolomys, Mimomys).
A l s ó :  csarnótai faunaszakasz (Dolomys, Baranomys, Promimomys).

Óriási vesztesége a tudománynak, hogy éppen a klasszikus villányi fauna, mely, mind az innen 
leírt számos új állatfaj, mind a gyűjtött maradványok igen jó megtartási állapota miatt —  rendkívüli 
rétegtani fontosságát itt külön nem is hangsúlyozva — oly nagy jelentőségű, az egyes állatfajok 
gyakorisági viszonyainak korszerű statisztikus kiértékelésére menthetetlenül alkalmatlanná vált és 
minden ilyenirányú további vizsgálatból a jövőben is kiesik.

Ezt — sajnos — alátámasztja az a tény, hogy gyűjteményeinkben (mint már fentebb említet
tük), K ormos gyűjtésének csak egy része található, a gyűjtés nagy hányadát K ormos külföldre adta 
el. Ezenkívül — és ez a mi szempontunkból talán még lényegesebb — K ormos nem gyűjtötte a lele
teket válogatás nélkül, hanem (különösen a későbbi években) csak az „érdekesebb”  leleteket, minek 
következtében a begyűjtött anyagból távolról sem következtethetünk a fauna egyes fajainak tényleges 
gyakorisági viszonyaira. Végül egy esetleges statisztikus utógyűjtés lehetőségei, főleg pedig kilátásai 
—  az oszlop lerobbantásának utókövetkezményeiből kifolyólag — igen kicsinyek.

Villány, 4. sz. lelethely

A Mészkőhegy tetején elterülő nagy kőfejtő keleti sarkában, a 3. sz. lelethely közvetlen szomszéd
ságában és vele nagyjából párhuzamosan, élénkpiros agyaggal kitöltött hasadék fekszik. A lelethelyet 
a lösztakaró eléggé elfedi, így méretei és pontosabb települési adatai a fedő letakarítása nélkül nem 
állapíthatók meg. Maga a hasadék vörösagyag-kitöltése laza és tömve van csontmaradványokkal.

K ormos egyetlen jelentésében sem tesz erről a hasadékról említést ; könnyen lehetséges, 
hogy a 3. sz. lelethelytől nem különítette el. így nagy faunalistája esetleg ennek a lelethelynek az 
alakjait is magában foglalja.
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Rendszeres ásatás, illetve gyűjtés ezen a lelethelyen eddig még nem volt ; néhány alkalmi 
próbagyűjtés azt mutatta, hogy a kígyócsigolyák tömegei mellett olyan faunaelemeket tartalmaz, 
melyek a villányi nagy fauna (3. sz. lelethely) jellegétől nem térnek el.

A lelethely ősmaradvány-anyagának statisztikus adatgyűjtés céljait szolgáló teljes kitermelését 
tervbevettük, erre azonban az 1957. évi gyűjtések előtt aligha kerülhet sor.

Villány, 5. sz. lelethely

Ugyancsak a mészkőhegyi nagy kőfejtő keleti végében, közvetlenül a 3. sz. lelethely fölött 
mélyed be a karros felszínbe egy 10— 20 cm-széles, korrodált felszínű hasadék, melyet 1,5—2,0 m 
mélységben elnyír egy vízszintes elvonszolódás. A hasadékot fakó világosbarna vályogos agyag tölti 
ki, mely helyenként észrevehető, igen éles határ mentén megy át a mélyebb hasadékkitöltések élénk
vörös agyagjába. A kétféle képződmény határát még élesebbé teszi, hogy a terrarosszát az inkrusztáló 
anyag teljesen átjárta és összeragasztotta, míg a felette települt fakó vályogos anyagon ilyen inkrusz- 
tációnak vagy összecementálásnak semmi nyoma sem látható.

A hasadék iránya, mely egyébként teljesen egybeesik a 3. sz. lelethelyével, a hegység csapás
irányában fekszik. Kőzete oxfordi mészkő.

A hasadék kitöltését az 1954. év gyűjtései keretében emeltük ki, miután Varga G.-né megelőző 
évben annak ősmaradvány-gazdagságát felismerte. Kis kiegészítő gyűjtéssel 1955-ben a még vissza
maradt üledéket is kiaknáztuk ; ezzel a lelethely a későbbi anyagvizsgálatra visszahagyott kis üledék
maradéktól eltekintve kimeri tettnek mondható.

Az ősmaradvány-anyag megmentése úgy történt, hogy a teljes üledék-mennyiséget ládákban 
az Intézetbe szállítottuk, ahol azt Varga G.-né gondos laboratóriumi munkával előbb szárazon 
átválogatta, majd a már egyszer átválogatott agyagtömeget átiszapolta.

Azígy — igen alapos.válogatással gyakorlatilag az utolsó szilánkig— kiválogatott anyag szinte 
kizárólag apró darabokból állt — fogakból és csonttöredékekből —-, melyeket a kőzetnyomás is eléggé 
összezúzott, mégis mind őslénytani, mind faunisztikai tekintetben igen tekintélyes zárt gyűjteményt 
nyújtottak, mely közel 100 000 csontmaradványt tartalmaz, felerészben meghatározható darabokat.

A vizsgálatok mai állásánál a lelőhelyről a következő ősmaradványokról emlékezhetünk meg :

Celtis sp. indet —  2 
Bufo sp. indet. I.
Bufo sp. indet. II.
Rana sp. indet.
Lacerta viridis (Laurenti)
Ophisaurus intermedius Bolkay 
Ophidia div. indet. — 40 000 körül 
Aves div. indet.
Talpa fossilis Petényi
Desmana nehringi (Kormos) — 16 -
Sorex runtonensis Hinton
Sorex minutus (Linné) -
Drepanosorex margaritodon (Kormos) — 1
Beremendia fissidens (Petényi) — 184
Petényia hungarica K ormos
Soriculus gibberodon (Petényi)
Crocidura Icornfeldi K ormos — 606 
Erinaceus sp. indet. —  3
Rhinolophus cf. ferrumequinum Schreber — 1 
Chiroptera div. indet. —  57 
Citellus primigenius K ormos — 28 
Prospalax priscus ( A ehring) — 10 
Parapodemus sp. indet. —  1
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Apodemus leptodus n. sp. — 1 — Az A. sylvaticus-hoz közelálló faj, emezénél keske
nyebb zápfogakkal, az Мх külső falán redukált bütyöksorral.

Apodemus cf. sylvaticus (Linné) — 12 
Rhinocricetus éhiJci (Schaub) — 284
Villányia exilis n.g. n.sp. — 2 — A Mimomys és Prometheomys jellegeit összekeverő, 

kistermetű alak (Mx hossza 2,0— 2,1 mm), összeolvadó prizmapárokkal és széles, 
kerek beöblösödésekkel az Мг magas, Mirnornys-szerű sisakja mögött, melyen 
azonban sziget vagy borda nincsen.

Mimomys méhelyi R retzoi 
Mimomys petényii Méhely 
Mimomys hungaricus K ormos
Mimomys obtusus n.sp. Az M^-en a sisak igen egyszerű, zömök alkatú.
Mimomys arvalinus n.sp. — 1 — A Microtus arvalis-éhoz megtévesztésig hasonló 

Mj-sisakú Mimomys-faj.
Mimomys fejérváryi K ormos 
Mimomys intermedius (Newton)
Kislángia rex (Kormos) —■ 53
Clethrionomys solus n.sp. — 1 — Az sisakja zömök, nyaka mindkét oldalon mélyen 

bevágott. Hossza 2,2 mm.
Allophaiomys sp. indet. —  1 
Lagotherium beremendense (Petényi)
Canis sp. indet. —  2 
Vulpes (s. 1.) sp. indet.
ParatanuJci martelinus (Petényi)
Ursus cf. gombaszögensis Kretzoi — 1 
Mustela palerminea (Petényi) —- 2 
Vormela petényii K retzoi 
Baranogale beremendensis (Petényi)
Pannonidis pliocaenica K ormos — 13 
Lutra (s. 1.) sp. indet. —  2 
Felis sp. indet. — 1 
Lynx cf. strandi K ormos — 1 
Megaloceros sp. indet. — 2 
Ruminantia indet.

Az igen érdekes fauna őslénytani értékelése —• az itt csak a legrövidebben érintett új fajok 
részletes leírásával együtt — a soron következő részletes őslénytani feldolgozás feladata lesz, ami a 
Villányi hegység ősgerinces-maradványainak monográfiájában lát napvilágot. Itt csak a rétegtani- 
kronológiai, ökológiai és cönológiai következtetések rögzítése a feladatunk. Ezt messzemenően meg
könnyíti az anyag igen gondos gyűjtése : a hasadék teljes agyagkitöltésére kiterjedő igen gondos 
átválogatás. E gyűjtési mód egyetlen hiányossága az egész begyűjtött anyag egységes kezelése — 
a szűk, függőleges hasadékban lehetetlen volt az anyagot annak valószínű időrendi lerakódásának 
megfelelő vízszintes szakaszokra tagolni— , minek következtében felmerül az a lehetőség, hogy a külön
ben teljesen rétegezetten üledék tagolása mellett az anyag további, finomabb faunisztikai szaka
szokra volna bontható. Erre a föltevésre az a megfigyelés adott okot, hogy az egyetlen Allophaio
mys fog, mely a faunaképben feltétlenül fiatalabb elemet képvisel, a hasadékkitöltés legfelső, 
a talajszint közelében fekvő, barnára színezett részéből került elő.

Az esetleg fölmerülő hiányosságok mellett is, a fauna teljes mértékben alkalmas a faunisztikai- 
statisztikai kiértékelésre — ezt az összes villányi faunák közül (és pillanatnyilag nemcsak a Villányi 
hegység faunái közül is) egyedül még a Villány-8 lelethely faunájáról mondhatjuk el.

Cönológiai szempontból a lelethely összetett típust képvisel, mely a következő faunisztikai 
elemekből áll :

1. A hasadék fenekén megbújt és az idők folyamán ott elpusztult 150— 200 kígyó tanato- 
cönózisa. Ezt a faunában 38 000-et jóval meghaladó csigolya képviseli.

5 Kretzoi : Villány
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2.  A legkevesebb 600 különböző pocokféle, 300 cickányféle, 100 törpe hörcsög stb. —  szin
tén tiszta —- tafocönózisa, mely a faunalista zömét adja. Az ide sorolt leletek bagolyköpetekben 
jutottak a hasadékba; a cickányok feltűnően magas száma amellett szól, hogy a bagolyköpetek révén 
a hasadékba jutott maradványok igen tekintélyes részét a gyöngybagoly szolgáltatta.

3. A kb. 100 nyúl és a mezofauna néhány más maradványából adódó tafocönózis. Ezek 
ragadozómadár-tépésből kerültek a hasadékba. Itt ugyan fölmerülhet az a lehetőség is, hogy a hasa- 
dék közvetlen közelében rókalyuk feküdt (ez azonban, miután a kőfejtés egész a hasadék széléig 
jutott el, most már utólag nem dönthető el).

4.  Külön említendő végül az a néhány, valószínűleg véletlenül a hasadékba hullott makro- 
fauna-maradvány, mely egy ragadozótanya körül szétszórva jutott el a hasadékba is.

Ha megkíséreljük ezt az állatmaradvány felhalmozódást a cönológiai típusok valamelyikébe 
besorolni, a következőket látjuk :

Elsősorban is a kérdést erősen bonyolítja az a tény, hogy itt nem hiocönózis, hanem tanato- 
cönózis, sőt bizonyos tekintetben a tafocönózis elemeivel állunk szemben. Ez a felismerés vezette a 
szerzőt, mikor 15 évvel ezelőtt a barlangi lelőhelyek ősgerinces-maradványok- osztályozására cönoló
giai típusokat állított fel. A faunaelem-felhalmozódási típusok a következők voltak (87. 325— 329.) :

„1. Medve-faunák. Rendszerint tág barlangok, melyekben a csontleleteknek helyenként 
a 100%-ot megközelítő, túlnyomó többsége barlangi medvétől ered. Ilyen tiszta barlangi medve
faunákban csak elvétve fordul elő néhány nagy kérődző csontja. A barlangi medveanyagban igen sok 
a fiatal, nem ritka az újszülött, sőt embrió sem. Általában, többé-kevésbé összetartozó vázrészek 
nincsenek túlságosan szétszórva. Nem ritkán, különösen komplikáltabb, kürtővel is rendelkező 
barlangok esetében, nagyobb ragadozó-madár egy két csontja is előkerül, valamivel gyakoribbak 
a de ne vér csontok.

2. Nagy ragadozó-(oroszlán-, hiéna-, farkas-)faunák, minden elképzelhető átmenettel a típusos 
medvefaunák felé. Nagyjából ugyanolyan típusú, a külvilág felé éppúgy jól védett barlangok. Százalé
kosan aránylag nem túl sok ragadozó-csont mellett dominálnak a faunában a nagy növényevők, 
szarvasok, tulkok, lovak csontjai, kevés nagy vastagbőrű maradvánnyal, mind erősen szétszórtan.

2a. Ősember-faunák. Előbbiektől faimaösszetételben semmiben sem különböznek, a különb
séget az a többlet adja, amit az ember maga hozott be (elvétve embercsont, kőeszközök, tűzhely
nyomok stb.), a csontmaradványok erősen összetörve. Mindhárom típus faunája erősen erdei jellegű.

3. Kis ragadozó-faunák (Gulo-, borz-, róka-). Kis, vagy kis nyílással rendelkező, szintén jól 
védett barlangok. Aránylag kevés, kis ragadozó-csont mellett dominálnak a nyulak, hörcsögök, 
esetleg nem ritkák a földön élő madarak. Teljesen hiányoznak a nagy patások, de mikrofaunája 
sem számottevő, éppúgy ragadozó madarai. A faunában dominál a steppei elem, az erdei alakok 
határozottan kisebb számban lépnek fel. Elvétve herpetofauna.

4. Ragadozó madár-faunák. Nyílt, messzire látszó barlangok, kőfülkék, beugró párkányok. 
Kizárólag mikrofaunák, minden körülmények közt erősen képviselt pusztai elemmel, igen sok madár- 
csonttal. Mezofauna (nyúl stb.) alig, makrofauna egyáltalában nem fordul elő. Reptilia- és Amphibia- 
anyag nem ritka.

5. Kígyó-faunák. Szűk, vízszintes vagy ferde repedések faunái. Dominánsan herpetofauna, 
kevesebb emlősmikrofauna-elemmel. Mint a medve-fauna esetében, nem túlnyomórészt táplálék 
állatok maradványai, hanem itt elhullott. állatoké ; ezért, akárcsak ott, összetartozó vázrészek 
sokszor együtt.

6. Szakadék-faunák. Míg az előbbi 5 típus egyben képviselt bio- és tanatocönózist, ez 
kizárólagosan tanatocönózis. Zsombolyok, kürtők, töbrök stb. behullott állatmaradványainak 
tanatocönózisa. Dominánsan erdei nagyobb növényevők, emellett herpetofauna-elemek teszik 
ki ezt a fauna-típust, melyből hiányoznak a madarak, de ritka bennük a mikro-mammalia-anyag, 
a steppei elem. Aránylag fajszegény faunák, sok összefüggő vázrésszel. Ez és a herpetofauna különböz
teti meg a 2. fauna-típustól, valamint a ragadozók nagy %-száma.”

A legutóbbi időben H. Zapfe behatóan foglalkozott ezekkel a kérdésekkel (183. 1— 58.). 
Igen kiterjedt összehasonlítások és adatgyűjtés révén pontosan ugyanolyan eredményekre jut •— 
eltekintve néhány észrevételtől, melyek megtévesztésre alkalmas »ragadozó-madár-fauna«-névre 
vonatkoznak, vagy a szakadékfauna-típus további kidolgozásától — mint szerző annak
idején.
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Visszatérve a Villány-5 lelethely cönózisára, elő.ezör is megállapíthatjuk, hogy ez a fent fel
sorolt akkumuláció-típusok egyikével sem egyezik minden tekintetben. Paunisztikailag a 4. fauna
típus (ragadozó-madár-fauna) és 5. faunatípus (kígyó-faunák) kombinációjával állunk szemben, a 6. 
faunatípusra emlékeztető néhány vonatkozással.

Morfológiailag ezek a karszthasadékok egy különleges típust jelentenek, mely legfeljebb az
5. és 6. típussal mutat némi kapcsolatot. Megnyugtató értelmezést azonban semmiképpen sem 
kapunk, ezért ajánlatos lesz a Villány-5 és hasonló karszthasadékokat, mint karszthasadék-bagoly- 
köpetfaunákat (szemben a kőfülke-bagolyköpet-faunákkal, mely a korábbi ragadozómadár-fauna 
típus nevét helyettesítheti) megkülönböztetni a következő definícióval : kígyó tanatocönózisok 
bagolyköpet-mikrofauna-tafocönózisokkal, szűk, függőleges karszthasadékokban.

Ezzel a kiegészítéssel az előbb felvázolt hatos rendszer helyébe a gerinces-fosszilia fölhalmozó
dások számára karsztüregekben a következő típusokat állíthatjuk fel :

1. Öko-tanatocönózisok :
a) Tiszta típusok :

Barlangi medve-faunák.
Kígyó-faunák.

b) Vegyes típusok :
Nagyragadozó-faunák („Hyänenhorst’ ’ ).
Ember — nagyragadozó-faunák.
Kisragadozó-faunák.

2. Tanatocönózisok :
Szakadék-faunák ( „Einsturzfauna” ).

3. Tafocönózisok :
Bagolyköpet-faunák :

Kőfülke-bagolyköpetfaunák.
Hasadék-bagolyköpetfaunák (rendszerint kígyó-tanatocönózissal keverve).

E rendszerrel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy cönológiai fogalmai a paleontológiái 
faunisztika gyakorlati követelményeinek kívánnak csak itt eleget tenni. Éppen ezért nem kívántuk azt 
a kérdést fölvetni, vajon cönológiai vagy egyszerűen akkumulációs típusokkal állunk itt szemben, 
illetve, hogy mennyiben jogosult a paleontológia az élelemlánc előfeltételéhez kötött cönózis fogalmá
nak megszorítás nélküli használatára.

A fauna ökológiai kiértékelése — annak tafocönózis-viszonyoktól való függőségében — rövi
den a következőkben összegezhető :

A fajok túlnyomó többsége — és ezek közül is elsősorban a legtömegesebben előforduló ala
kok —r sztyep- és bozótos-sztyep környezetet képviselnek ; a néhány vízlakó, illetve erdei állat nem 
zavarja ezt az összképet. Egyet azonban még így sem szabad elfelejtenünk : a maradványok túl
nyomó többsége bagoly-prédaként került a hasadékba, szükségképpen tehát nem képviselik az abban 
az időben ott élt faunát, csak annak egy bizonyos szempontok szerűit kiválogatott részét — úgy
szólván egy bagoly-,,étlapot” . És ha föl is tételezzük, hogy a baglyok mindent — mégpedig gyakorisá
guknak megfelelő arányban, nem pedig a bagóly számára való hozzáférhetőség mértékében, vagy 
más szempontok alapján — megesznek, bizonyos nagysághatárokon belül, különösen pedig ha — 
mint itt is — gyöngybagolyról van szó, még műidig kérdéses marad, hogy a baglyok nem részesítet
ték-e egyik vagy másik biotópot előnyben. így szerző már 1941-ben rámutatott arra (87.), hogy a 
hangsúlyozottan sztyep-emlősöket felmutató magyar posztglaciális' faunák madár-együttesei túl
nyomóan erdei elemekből tevődnek össze ; ez azzal a körülménnyel hozható kapcsolatba, hogy a 
baglyok a kisemlősöket a sztyepen könnyebben vadásszák, mint az erdőben, míg az erdei madarak 
az erdő fölött éppúgy elfoghatok, mint a sztyep fölött. Ha mindezek ellenére is megkockáztatjuk azt a 
föltevést, hogy Villány környékén a hasadékkitöltés lerakódása idején kiterjedt sztyep-területek 
voltak, úgy ez Püspökfürdő faunájával való összehasonlítás alapján történt, vagy még inkább a 
Brünn melletti Stránská skálával való összevetés után. E lelőhelyeken ugyanis az erdei jelleg a 
tényleges erdei elemek jelenléte, utóbbi esetben pedig túlnyomó fölénye alapján tényleg ki is mutat
ható a mikrofaunában.

5*
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A fauna földtani korának kérdésére áttérve elég egy pillantást vetnünk a fauna jegyzékre 
és meggyőződhetünk a fauna villányi (alsó-szicíliai, vagy alsó-kromeri) koráról. Itt elég lesz a Des- 
mana, Soriculus, Petényia, Prospalax, Kislángia nemek, a gazdag Mimomys-Vum a , Baranogale, Vor- 
mela és mások jelenlétére utalni, illetve a Spalax, Cricetus, Pitymys, Microtus, Arvicola, Lepus 
és más nemek hiányát kiemelni, mely utóbbiak jelenléte bihari (felső-szicíliai, vagyis felső-kromeri) 
időszakra mutatna.

Ami viszont első pillantásra nem derül ki teljes bizonyossággal, az a fauna pontos besorolása 
a villányi korú faunák (Beremend, Csarnóta, Villány-3) egymásutánjába.

Ebben a vonatkozásban mindenekelőtt szem előtt kell tartanunk, hogy a teljesen elszige
telt és eddig ismeretlen Villányid nemzetség, a magyar faunában elsőízben Kisláng kalabriai kép
ződményeiben, majd hosszabb szünet után a Villány-3 lelethelyen és itt újra fellépő Kislángia, de 
nem kevésbé a cementkitöltés nélküli zápfogú Mimomys-fajok túlnyomó többsége ,az Arvicolida- 
faunában, ennek a faunának élesen körülhatárolt, elszigetelt helyet biztosít. Ezt alátámasztja 
a törpehörcsög és bizonyos tekintetben az ürge szokatlan gyakorisága.

Eltekintve azoktól a faunisztikai jellegektől, melyek ezt a lelethelyet a többi Villány környéki 
előfordulástól megkülönböztetik, legközelebb még mindig a feküjében, de tőle üledékhézaggal is 
jól elkülönített településben elhelyezkedő Villány-3 lelethely faunájához áll. A  két fauna közti 
egyezést, teljesen azonos Soricida-fauna mellett különösen a Mimomys-fauna aránylag nagy hasonló
sága és a többi villányi faunából ismeretlen Kislángia közös előfordulása nyomatékosan 
aláhúzza.

Ezzel szemben a Lagurodon nemzetség teljes hiánya feltűnő különbséget jelent a Villány-3 
faunával, valamint a többi villányi korú faunával szemben. Ehhez csatlakozik még a Villányid meg
jelenése éppúgy, mint a más lelőhelyekről ismeretlen új Mimomys-fajok, illetve Clethrionomys-faj 
fellépése okozta különbség.

A fentiekből következő Csarnóta, Beremend, Villány-3, Villány-5 rétegtani faunasor egymás
utánjából adódik, hogy az üledék színe a legidősebbtől a legfiatalabbig fokozatosan világosodik : 
kezdődik Csarnótán sötét meggypiros színnel, erre jön Beremenden világosabb meggypiros, majd 
Villány-3 esetében élénk cseresznyeszín, hogy üledékhézag és kalcitos összecementálás után a Vil

lány-3 fölött éles színátváltással fakó, sárgásbarna színnel záruljon. Ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy a bihari szakasz lilaszínű, majd mély meggypiros színnel kezdődik, egész a sárgásvörösig 
megy, ahol cseppkőképződés zárja le, hogy erre fakó löszvályog települjön, akkor bebizonyítottnak 
látszik, hogy itt egymást követő két terrarosszás üledékképződési szakasszal állunk szemben, 
melyeket mindkét esetben üledékhézag (cseppkőbekérgezéssel) és erre települő eolikus üledék
képződés zár le.

A terrarossza és barnaagyag, illetve löszvályog szakaszosan váltakozó településéből a vil
lányi-bihari (szicíhai, illetve kromeri) időszakon belül végbement mélyreható éghajlatváltozásra kellene 
következtetnünk ; a két terrarossza-szakaszt mediterrán (tehát enyhe-esős telű és száraz-forró nyarú 
meleg) éghajlatú, a sárga vályogos, löszös szakaszokat pedig hidegebb, kb. hideg-mérsékelt éghajlatú 
időszakoknak kellene tekintenünk.

Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy a Villányi hegységből DTA-módszerrel megvizsgált 
különböző villányi-bihari korú üledékek Földvári A.-né meghatározása alapján mind a terrarosszás, 
mind a vályogos üledékek esetében illites jelleget mutattak. Ez azt mutatja, hogy az egyes üledék
típusok nagy színbeli eltérése csak a vaskiválástól függ, tehát megint csak éghajlatváltozás okozta 
eltérésekre enged következtetni.

Ezek után igen érdekes, hogy a faunaösszetétel alapján a fentiekből következő nagyobbmérvű 
éghajlatváltozás tulajdonképpen nem mutatható ki, ha a faunatípusok váltakozásának és kicserélődé
sének bizonyos jelenségei éghajlati eltérésekkel hozhatók is közelebbi összefüggésbe. így  pl. a Dolomys 
nemzetség fokozatos visszahúzódását a Mimomys-Kislángia nemek fajaival szemben föltétlenül 
éghajlati változással kell magyaráznunk. Ugyancsak éghajlati okokra kell a Crocidura, visszahúzó
dását és a Sor еж-populációk térnyerését, akárcsak a Lagurodon nemzetség gyors visszahúzódását a 
bihari szakasz folyamán visszavezetnünk. Erre a kérdésre azonban még többszörösen vissza kell 
térnünk.

De bárhogy is álljon ez a kérdés, egy biztos : olyan nagyméretű éghajlati eltolódásokat, 
mint amilyenekre az üledékképződésből is következtethetnénk, a fauna egyelőre nem igazol.



Villány, 6. sz. lelethely

(KoRMOsnál »Villány-Kalkberg, Südseite«)

A villányi Mészkőhegy nagy kőfejtőjének keleti, felső részében, 50 m-re a 3. sz. lelethelytől, 
a kőfejtő déli falának vastagpados oxfordi mészkövét hatalmas észak—déli irányú függőleges hasa- 
dék szeli át, mely egész magasságában cseresznyepiros terrarosszával kitöltött. A hasadékkitöltés 
anyagát másodlagosan át- és átjárta az utólag teljesen átkristályosodott mészinkrusztáció. Csak 
egyes helyeken maradt az üledék eredeti, laza megtartási állapotában. Az átlagosan 1 m széles hasa- 
dék kitöltése csontmaradványokban igen gazdag.

A lelethelyet K ormos 1931 áprilisában ismerte föl, mikor a kőfejtő alján néhány, a tél 
folyamán a fejtő faláról leszakadt és részben szétesett csontbreccsatömböt talált, „welche mit kleinen 
Knochen erfüllt waren. Nach dem Schlämmen des ganzen herabgestürzten und verwitterten Materials 
stellte es sich heraus, dass dasselbe — ausser zahlreichen Schlangen-, Ophisaurier-, und Froschresten 
eine Anzahl Zähne und Mandibelfragmente von Lagurus pannonicus, Pitymys arvaloides und Pitymy s 
gregaloides etc., d. i. Reste solcher Formen enthält, welche an der Nordseite niemals gefunden werden 
komiten, aber in der »Upper Freshwater Bed«-Fauna des Nagyharsányberges (östliche Spitze sog. 
»Harsányer Spitzbruch«) häufig sind. Unter den zahlreichen Wühlmauszähnen, welche aus dem 
geschlämmten Material der Südseite gewonnen werden konnten, befand sich kein einziger von Mimo- 
mys pliocaenicus, Reidi, Newtoni und pusillus, wogegen die glücklicherweise teils noch erhalten 
gebliebene Knochenbreccie der Nordseite Hunderte von Resten dieser Arten lieferte. An der Südseite 
sammelte ich dagegen —  mondja a továbbiakban K ormos — einige Mandibel von Mimomys inter
medius, welcher an der anderen Seite nicht vorkommt.”  (78. 1072.)

Az innen gyűjtött állatmaradványok jegyzéke K ormos szerint a következő 14 fajt foglalja 
magában :

Talpa gracilis K o r m .
Desmana nehringi K o r m .
Sorex c f . runtonensis H i n t .
Beremendia fissidens (P é t .)
Crocidura c f . kornfeldi K o r m .
Cricetus cric, praeglacialis S c h a u b

Cricetus cric, runtonensis H i n t .
Mimomys intermedius N e w t .
Evotomys sp. in d et.
Lagurus pannonicus K o r m .
Pitymys arvaloides H in t o n

Microtus sp. in det.
Alopex praeglacialis K o r m .
Mustela palerminea P é t . (7 8 . 1092.)

A kis gyűjtéssel kapcsolatos megfigyeléseit a következő szavakkal zárja : »Es kann m. E. 
keinem Zweifel unterhegen, dass wir hier — vagyis az északi fal (Villány-3) és déli fal (Villány-6) 
lelethelyei esetében —  mit den Resten zweier verschiedenen Faunen zu tun haben. Wie sich aber 
die zwei, gegenüber hegenden Fundstellen stratigraphisch gegeneinander verhalten, lässt sich heute 
—  nachdem der dazwischen gelagerte Kalkstein, mit dem grössten Teil der einstigen Spaltausfüllung 
zusammen abgebaut wurde —  leider nicht mehr feststellen.« (78. 1072— 1074.)

22 évvel K ormos kis gyűjtése után, 1953 nyárelején egy hónapig gyűjtöttünk ezen a helyen 
és a hasadékkitöltésnek a kemény mészbekérgezés lebontása nélkül közvetlenül elérhető részét, a szá
mos kis terrarossza fészket termeltük ki. A K ormos gyűjtéseinek alapját képező terrarossza tömbök
ből a kőfejtő talpán csak néhány jómegtartású leletet emeltünk ki, tekintettel ezek másodlagos lelő
helyére, illetve részben bizonytalan hovatartozására (ugyanígy származhattak a lerobbantott 3. sz. 
lelethely törmelékéből).

Az 1953. évi gyűjtés anyagából a következő ősmaradványok jegyzékét közölhetjük :

Celtis sp. indet. — 12 
Juins sp. indet. —  1
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Orthoptera (?) indet. -—- 1 
Pelobates cf. fu scu s (Laurenti)
B aran oph rys discoglossoides n.g. n.sp. —  A D isc o g lo ssu s-A sca p h u s-csoportba tar

tozó Discoglossida, méretre a D iscoglossu s másfélszeresét éri el, urostylusa pedig 
némileg eltér.

S pon dylop h ryn e villányen sis n.g. n.sp. —  B a ra n op h rys-méretű, ősi szabású típus, 
a neurális ívben az urostylustól még levált első csigolyával.

IPliobatrachus lánghae Fejérváry — 1 
B om bin a  sp. indet. — 15 
B u fo  cf. viridis (Laurenti)
R an a villá n yen sis n. sp. — R an a ridibunda  méretű nagy alak, zömökebb testalkattal. 
R an a  cf. tem poraria  Linné 
R a n a  sp. indet.
M o n ito r  deserticolus (Bolkay) — 2 
Lacerta viridis (Linné)
O phisaurus interm edius Bolkay 
0 ph idia  div. indet.
Testudinata  indet. —  páncéltöredékek 
A v e s  indet.
T a lp a  fossilis  Petényi — 14 
S orex  ru ntonensis Hinton —  86 
S orex  cf. m in u tu s Linné — 2 
D repa n osorex  m argaritodon (Kormos) — 2 
B erem en d ia  fissid en s (Petényi) — 17 
Crocidura obtusa K retzoi — 85 
E rin aceu s cf. praeglacialis Brunner — 1 
E rin a ceu s sp. indet. — 3 
M y o tis  cf. w ü sti K ormos — 1 
Chiroptera  indet. I—II. — 7 
C itellus p rim igen iu s  K ormos — 10 
Sicista  praeloriger K ormos — 2 
A p o d em u s  cf. alsom yoides Schaub — 2 
C ricetus cf. praeglacialis Schaub — 184 
C ricetus cf. ru ntonensis (Newton) —  1 
Criceiulus (s. 1.) sp. indet. —  6 
M im o m y s  cf. p u sillu s Méhely — 2 
M im o m y s  m a jori Hinton — 2 
M im o m y s  sa vin i Hinton — 5 
C leth rion om ys cf. glareolus (Schreber) —  2 
A rvicola  sp. indet. — 1 
P ity m y s  hintoni K retzoi — 10 
P ity m s  gregaloides Hinton — 14 
P ity m y s  arvaloides Hinton — 55 
M icro tu s arvalinus Hinton —■ 7 
M icro tu s n ivalin u s-n ivaloides-csopoT t — 35 
M icro tu s ratticepoides Hinton — 4 
L agurodon p a n n on icu s (Kormos) — 311 
Lagotherium  berem endense (Petényi)
L e p u s  terraerubrae n. sp.1 
Ocho tona sp. indet. — 11 
Gale praen ivalis (Kormos) — 1 
M ustela  palerm inea  (Petényi) — 2

1 L. 44. lapon.
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IXenictis pilgrimi (Kormos) — 1 
?Pannonidis pliocaenica K ormos — 1

A fauna bihari (felső-sziciliai, felső-kromeri) kora nyilvánvaló : a villányi szakaszból ismeretlen, 
új alakjai, mint a Sicista, Cricetus, Cricetulus, Arvicola, Pitymys, Microtus, a Lagurodon nemzetség 
hirtelen felvirágzása és mások éppoly kétségtelenné teszik ezt, mint a Desmaninák teljes hiánya, ősi 
Soricidák (Petényid, Petényiella, Soriculus gibberodon)., Prospalax, Promimomys, Baranomys, Kis- 
lángia, Dolomys, Pliolagus, Baranogale, Vormela petényit és mások eltűnése, vagy a Mimomys-i&]ók 
feltűnő háttérbe húzódása.

A faunának az alsó-pleisztocén faunák kronológiai sorába való behelyezését lehetővé tevő 
összehasonlításoknál a távolabbiak közül Püspökfürdő, Gombaszög és Brassó, a villányi-hegységiek 
közül Nagyharsány hegy, valamint Villány-7 és Villány-8 faunája jön elsősorban tekintetbe. Püspök
fürdőn azonban több különböző korú faunát kevertek össze, így az összehasonlításnál ettől nem vár
hatunk megbízható adatokat. Sokkal többet ígér ezzel szemben a Nagyharsányhegy-2, valamint 
a Villány-7 és Villány-8 lelethelyek faunája.

Ami a faunának — a többiekkel sajnos össze nem hasonlítható — egyik különlegességét adja, 
idegenszerű béka-faunája. Már maga az a tény is feltűnő, hogy a faunák egyikében 9 békafaj lépjen 
föl. A legkülönösebb azonban, hogy a Püspökfürdőről már ismert Pliobatrachus lánghae mellett még 
két további, igen ősi jellegeket magán viselő békanemzetség —  Baranophrys és Spondylophryne, 
mindkettő kezdetleges urostylus-felépítéssel — jelenik meg itt, ami egymagában elég arra, hogy foko
zott figyelmet szenteljünk e képződmények békafaunájának.

Említésre méltó a továbbiakban az itteni tömeges Ophisaurus-eloíoréhAás. Nem érdektelen 
emellett a Monitor fellépése sem ebben a faunában.

Áttérve a fauna emlősállataira, elsőnek az itt fellépő Sorex runtonensis cickányfaj és a fauna 
Crocidura-fajának (C. obtnsa — szemben a C. kornfeldi-xel, melyet az egész villányi szakaszból és a 
nagyharsányhegyi 2. sz. lelethely alsó-bihari korú faunájából ismerünk) egyforma gyakoriságát kell 
kiemelnünk, aminek külön jelentőséget ad az a tény, hogy a Villány-8. sz. lelethely felső-bihari 
faunájában a tömeges Sorex-maradványok mellett nyoma sincs már a Crocidura-nemzetségnek.

Fontos a faunában a Sicista nemzetség megjelenése ; a bihari szakaszban csak innen, a Nagy- 
harsányhegy-4 és a Villány-8 lelethelyekről ismerjük — idősebb bihari, vagy még ennél is régibb 
faunákból eddig még sohasem került elő.

Igen feltűnő a Cricetulus fellépése ezen a helyen. Villány-6-on kívül eddig csak a 
Nagyharsányhegy-4 lelethelyről került elő. A legidősebb bihari faunákban még fellép a Rhinocricetus 
éhilci (Nagyharsányhegy-2), míg a Cricetulus-os előfordulásoknál fiatalabb, felső-bihari korú leletek
ben mindenütt az Allocricetus bursae lép fel.

Fontos a fauna korának megítélése szempontjából a Mimomys pusillus itteni fellépése : 
bihari korú lelőhelyeink közül csak a legidősebbekről ismerjük ezt a kis fajt (Villány-7), valamint 
a legfiatalabb villányi szakaszbeliekből (Villány-3, 5, 11). A Villány-6 lelethelyen tehát a faj leg
utolsó fellépésével állunk szemben.

Az angol Forest Bed két Mimomys-ía\a, a M . majori és 77. savini Magyarországról csak innen 
került még eddig elő, így időbeli elterjedésükről nem sokat mondhatunk.

A modern szabású Arvicolidák közül az Arvicola nemzetség itt lép föl először a magyar 
alsó-pleisztocénben, éppígy a Pitymys és Microtus fajok egész sora —  kivétel a Pitymys hintoni, mely 
már a határozottan idősebb Villány-7 faunában is előfordul.

A modern szabású (nem gyökeresfogú) Arvicohdákhoz hasonló a helyzet a nyúlfélék tekin
tetében is : az ősi szabású Lagotherium mellett itt lép föl először a Villányi hegységben a Lepus nem
zetség egy faja.

Az Ochotona nemzetség szintén azok közé tartozik, melyek a bihari szakasz folyamán egyedül 
ebből a faunából ismeretesek.

A lelethely mikrofaunájának legfeltűnőbb jellegzetessége a Lagurodon tömeges fellépése, 
amennyiben a L. pannonicus faj itt a pocokmaradványok összmennyiségének 70%-át éri el. Az itteni 
tömeges fellépésben éri el a faj magyarországi dominancia-csúcsát ; a Villány-8 lelethely egymást 
követő szintjeiben jól megfigyelhetjük e faj igen egyenletes, emellett azonban gyors visszahúzódását, 
illetve teljes eltűnését.
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Villány-6 lelethely faunája —  nem egy pontban a 
Nagyharsányhegy-4 faunájával együtt — középhelyet foglal el a Nagyharsányhegy-2 és Villány-? 
lelethelyek alsó-bihari, illetve a Villány-8 lelethely felső-bihari faunaszakasza közt. Azonban e közti 
helye ellenére is a modern pocokfélék betörése és a Lagurodon pannonicus dominancia-csúcsa révén 
oly közeli kapcsolatba kerül a felső-bihari tipusú faunákkal, hogy leghelyesebb volna a felső-bihari 
kisebb faunahullám bevezető szakaszának tekinteni.

Villány, 7. sz. lelethely

A villányi Mészkőhegy nagy kőfejtőjének felső részében, annak délnyugati szögletében, kb. 
10 m-re keletre a Villány-8 lelethelytől kis észak-déli irányú hasadékot találunk a kőfejtő déli falá
nak oxfordi mészkövében. A hasadékot élénk sötétvörös terrarossza tölti ki, már ahol a leszivárgó 
vizek ki nem mosták ; az így létrejött üregeket utólag teljesen átkristályosodott mészkőinkrusztáció 
tölti ki. Ez helyenként a terrarosszát is átjárja.

A terrarossza-kitöltést az 1955. évi gyűjtés folyamán lebontottuk ; ősmaradvány-anyaga 
a következő alakokat öleli föl :

Celtis sp. indet. — 1 
Gastropoda indet. — 2 
? Bufo sp. indet. — 1 

t Ophisaurus intermedius Bolkay — 1 
Ophidia indet. —  kb. 3400 
Talpa fossilis Petényi — 1 
Sorex runtonensis Hinton —  16 
Beremendia fissidens (Petényi) — 20 
Spalax advenus n.sp. — 1 
Apodemus cf. sylvaticus (Linné) •— 1 
Apodemus leptodus n.sp. — 1 
Cricetus c. (1  runtonensis Newton) — 20 
Mimomys pusillus Méhely —  4 
Mimomys cf. intermedius (Newton) ■— 2 
Pliomys ('?episcopalis Méhely) —  4 
Pitymys hintoni Kketzoi — 3 
Microtinae indet, (nov. ?) —  1 
Lagurodon arankae-pannonicus-ktmènet — 22 
? Lagotherium beremendense (Petényi) —  2 
Mustela sp. indet. — 3 
Mustelidae indet. — 2

A felsorolt kis fauna szerény méretei ellenére is a Villányi hegység egyik legérdekesebb 
állattársaságát adja. Igen szerencsésen kapcsolja össze a villányi szakasz faunáit a bihariakkal : 
néhány olyan alak mellett, melyek mindkét szakaszban egyaránt előfordulnak (Talpa fossilis, Sorex 
runtonensis, Beremendia fissidens, Apodemus fajok, Lagotherium), már olyan alakok is föllépnek itt 
mint a Spalax, Cricetus és Pitymys nemzetség egyik vagy másik faja és egy Pliomys-faj, melyek 
egyformán a bihari faunaszakasz jellegzetes alakjai. Emellett a Lagurodon nemzetség az arankae 
és pannonicus fajok közti átmeneti példányokban lép föl, végül az Apodemus leptodus n. sp. a jelek 
szerint a villányi szakaszból átnyúló faj.

Igen meggyőző képet mutat ez az átmeneti jelleg, ha a faunát a Nagyharsányhegy-2 és Vil
lány-6 faunájával hasonlítjuk össze (lásd 51 — 52 és 70 — 71. lapon).

Cönológiai viszonyait tekintve a fauna kígyó-tanatocönózis, kis bagolyköpet-tafocönózissal 
együttesen.
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Villány, 8. sz. lelethely

A villányi Mészkőhegy nagy kőfejtőjének közepén a Villány-7 lelethelytől 11 m-re nyugatra a kő
fejtő déh falát észak— déh irányban átszelő függőleges hasadék, a meredek déli dőlésű vastagpados oxfor
di mészkőben függőleges, 1— l,5m  átmérőjű kürtőszerű barlanggá tágul, melyet a fejtés talpától számí
tott 6— 8 m közt, kb. 6 m-re a barlang felső bejárata alatt, robbantással északi oldaláról megnyitottak.

A barlangot színültig töltötte ki az üledék ; legfölül mészbetelepüléses vályogos löszképződ
mények, laza mészlerakódások és törmelék, ez alatt 130 cm vöröses agyag következik, ez alatt pedig 
egészen a barlang legmélyebb feltárt pontjáig követhető, idáig 175 cm vastagságot elérő, átkristályoso
dott kalcittömeg tölti ki.

1953 nyarán végrehajtott rövid próbagyűjtés után a következő évben a barlangkitöltés 
feltárt északi felét és az alsó 45 cm vastag rétegtől eltekintve déb részét is lebontottuk. 1955-ben pedig 
a visszamaradt részt hordtuk le és válogattuk át 10 cm-es vastagságú szintekre bontva a barlang
nyílás magasságáig.

A barlangból kiemelt anyagot mindkét évben teljes egészében beszállítottuk és igen alapos 
laboratóriumi munkával a legkisebb szilánkig átválogattuk, hogy az egyes fajok gyakorisági arányait 
minél pontosabban rögzíthessük.

Ami az egyes rétegeket illeti, ezeket nem tekinthetjük a szó szoros értelmében vett, egymás
tól élesen elkülönülő rétegeknek, csak az üledékképződés színárnyalatban, mészbekérgezésben, mész- 
kőtörmelék-betelepülések révén többé-kevésbé elkülönülő települési szintjeinek. Ezek elválasztásánál 
egyedüli célunk az volt, hogy az észrevehetően szintes településben lerakodott, nem egyszerre besza
kadt, hanem lassú ütemben szakaszról-szakaszra felhalmozódott üledéket — jobb híján mesterséges 
határok mentén, de —  az üledék lerakódásával párhuzamosan a képződményt szakaszokra bontó 
idő-dimenziót adó szakaszokra bontsuk.

A barlang őslénytani anyagának feltárása még semmilyen vonatkozásban sem befejezett, 
így a 9— 11-es szintek üledékanyagát még csak részben sikerült átválogatni, továbbá a 12. szint 
legalsó feltárt 10 cm-es szakaszai alatt mélyebb üledékszakaszok jelenléte is várható, végül a 12. 
szint három felső 10 cm-es szakaszának statisztikai anyaggyűjtése történt csak meg. Ennek ellenére 
ajánlatosnak mutatkozott az eddig végzett vizsgálatok részeredményeinek közlése, a munka mód
szertani részleteinek ismertetése céljából.

Áttérve a őslénytani anyag ismertetésére, a vizsgálatok mai fokán a következőket közölhetjük.
A barlang legfelső lebontott üledékei, a szétmállott mészbekérgezésekkel váltakozó meszes- 

löszös-vályogos rétegek majdnem teljesen meddőknek bizonyultak. Ősmaradvány-anyaguk együtte
sen a következő gerinces-fajokat szolgáltatta :

Bufo sp. indet.
Spalax advenus n. sp.
Cricetus c. cf. runtonensis Hinton 
Pitymys hintoni Kretzoi 
Pitymys gregaloides Hinton 
Microtus ratticepoides Hinton 
Microtus arvalis-agrestis-cserport.

Az egyes fajokat csak egy-két maradvány képviseb, így természetesen a fauna összetételéről 
— az egyes fajok előfordulásának puszta tényétől eltekintve —  abg mondhatunk valamit.

A fakó löszös-vályogos sorozat feküjében elmállott mészkéreg nyomait találjuk, mely a 
meszes-löszös sorozatot az alatta következő vöröses agyag-sorozattól még élesebben elválasztja, 
mint azt a két üledéksor színbeb eltérése egymagában tenné.

Az említett 1— 3 cm vastag mállott mészkéregréteg alatt 18—20 cm vastag sárgásvörös 
agyagréteg következik, kevés, fagyrepesztéses júramészkő-törmelékkel. Ebből a rétegből kisebb 
mintavétel alapján az alábbi — véglegesnek nem mondható —  faunajegyzéket sikerült összeállítani :

Abida frumentum Draparnattd — 15 
Pupilla muscorum (Linné) —  7
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Vallo nia pulchella Müller —- 7 
Chondrula tridens Müller — 5
Z on itoides radiatulus Alder — 2 .
Pelobates cf. fu scu s (Laurenti) — 2
Lacerta cf. viridis (Laurenti) — 3
O phidia  indet. — tömeges
A v is  indet. — 1
T a lp a  fo ssilis Petényi — 2
S orex  runtonensis Hinton — 7
D repan osorex m argaritodon (Kormos) — 1
C itellus prim igen iu s K ormos -— 1
Sicista  praeloriger K ormos — 2
C ricetus praeglacialis Schaub — 40
C lethrionom ys sp. indet. — 1
A rvicola  cf. bactonensis Hinton —  4
P ity m y s  arvaloides Hinton — 3
P ity m y s  hintoni-gregaloides-csoport — 13
M icro tu s ratticepoides Hinton — 7
M icro tu s n ivalin u s-n ivaloides-csoport — 1
M icro tu s arvalinus Hinton — 2
M icro tu s cf. gregalis (Pallas) — 2
L eporidae indet. — 1.

Bár e réteg faunája az átválogatott anyag kicsisége miatt még nem tekinthető véglegesnek, 
a felső-bihari faunák jellemző vonásai minden vonatkozásban kiütköznek rajta.

A következő, 10-es szintet részben utólag átkristályosodott mészbekérgezés anyaga járta 
át, alsóbb részében pedig fagytörmeléket is tartalmaz. A réteg vastagsága kb. 23 cm. Ebből a réteg
ből a következő ősmaradványokat gyűjtöttük (az anyag nagyobbik része még átválogatatlan) :

A bid a  frum en tu m  Draparnaud — 12 
Cepaea  sp. indet. — 1 
B u fo  sp. indet.
Pelobates cf. fuscus (Laurenti) és 
Bombina sp. indet. — összesen 65 
Lacerta sp. indet. — 1 
Ophidia indet. —  tömeges 
Aves indet. I—II. — 3 
Talpa fossilis Petényi — 15 
Talpa minor Freudenberg — 3 
Sorex runtonensis Hinton — 34 
Sorex cf. minutus (Linné) — 1 
Drepanosorex margaritodon (Kormos) — 7 
Beremendia fissidens (Petényi) — 1 
% Suncus hungaricus (Kormos) — 1 
Citellus primigenius K ormos — 4 
Spalax advenus n. sp. —  9 
Sicista praeloriger K ormos — 13 
Apod emus sp. indet. —  4 
Cricetus praeglacialis Schaub — 345 
Allocricetus bursae (Schaub) — 3 
Mimomys intermedius (Newton) — 19 
Pliomys episcopalis Méhbly — 7 
Clethrionomys sp. indet. —  11 
Arvicola cf. bactonensis Hinton —  4
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P ity m y s  hinton i-gregaloides-csoport — 144 
P ity m y s  arvaloides Hinton —  54 
M icro tu s arvalinus Hinton —  5 
M icro tu s nivalin u s-n ivaloides-csoport ■—-16 
M icro tu s ratticepoides Hinton —  68 
M icro tu s  cf. gregalis (Pallas) —  1 
Lagurodon p a n n on icus (Kormos) — 6 
L ep orin ae indet. —  1 
M u stela  palerm inea  (Petényi) — 1

A C ricetus és a P ity m y s  hintoni-gregaloides csoport magas példányszáma jól jellemzi ezt az 
állattársaságot, mely a felső-bihari faunák ismertető jellegeit még jobban magán viseli, mint az előző 
faunaegyüttes. A fauna részletes taglalásától itt eltekintünk, miután helyesebb lesz az 
egymásután következő rétegek faunáit azok alakulásában egységesen szemlélni. így  a 9— 12. 
rétegek faunáinak kiértékelése együttesen az összes faunalista felsorolása után, e fejezet 
végén kerül sorra.

A következő—  11. sz. — réteg kb. 25 cm vastag, valamivel sárgább színű, mint a föléje 
települt 1.0. réteg, fölső részében mészkőtörmelékes, lefelé összeállóbb. Faunalistája az eddigi válo
gatások után a következő fajokat tartalmazza :

A b id a  fru m en tu m  Draparnaud — 3 
Chondrula tridens Müller —- 1 
M on a ch a  sp. indet. — 2 
B u fo  bufo (Linné) és
P elobates cf. fu scu s (Laurenti) — összesen 19
M o n ito r  deserticolus (Bolkay) — 1
O phisaurus interm edius Bolkay —  6
0 ph idia  indet. —  tömeges
A v e s  indet. I— II. —  2
T a lp a  fo ssilis Petényi — 20
T a lp a  m inor Freudenberg —  1
S orex  runtonensis Hinton — 15
D repa n osorex  margaritődon (Kormos) — 4
B erem en dia  fissid en s (Petényi) —  16
E rin a ceu s sp. indet. —  1
Chiroptera  indet. — 1
Citellus prim igen iu s K ormos — 4
S p a la x  advenus n. sp. —  1
S icista  praeloriger K ormos — 2
A p o d em u s  sp. indet. —  5
C ricetus praeglacialis S c k a t jb  — 188
Allocricetus bursae (Schaub) — 6
M im o m y s  interm edius (Newton) — 15
P lio m y s  episcopalis Méhely — 8
C leth rion om ys sp. indet. -— 12
A rvicola  cf. bactonensis Hinton — 7

P ity m y s  ( ? A llop h a iom ys) sp. indet. —- 1
P ity m y s  arvaloides Hinton — 141
P ity m y s  hin ton i-gregaloides-csoport — 120
M ic ro tu s  ratticepoides Hinton — 33
M ic ro tu s  n iva lin u s-n iva loid es-csop ort —-32
L agurodon p a n n on icus (Kormos) —  23
Lagotherium  berem endense (Petényi) — 1
M u stela  palerm inea  (Petényi) — 2
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A legalsó feltárt réteg, a 12. számú üledéke nem egyenletes vöröses színű, erősen impregnált, 
kevés, nem éles szélű mészkőtörmelékkel. A réteg vastagsága 45 cm.

Ezt a réteget 1954-ben elülső (északi) felében lebontottuk, hátsó, déli része azonban padka 
formájában visszamaradt. Az üledéknek ezt a részét 1955-ben 10 cm-es szintenként bontottuk le 
és részben fel is dolgoztuk

Az 1954-ben további tagolás nélkül lebontott üledékmennyiséget kisebb részében kiválo
gattuk. Az így nyert anyagot azonban statisztikailag nem tudjuk jól fölhasználni, mert először is 
a nagyobb . leletdarabok — elsősorban a C ri с z tus - m a r ad v á n у о к —  már az anyag lebontásakor, 
mégpedig az egész anyagból kerültek kiválogatásra, míg az apróállatok maradványai csak az egész 
anyag egy kis részéből. Másodszor a kiválogatásra került anyag nem az egész lebontott mennyi
ség különböző részeiből, hanem egy tetszőlegesen kiválasztott láda üledéktömegéből került ki, tehát 
nem képviseli a réteg átlagos tartalmát.

Éppen ez a pontatlanság az, amiért érdemessé vált az így nyert faunalista közlése, hogy a 
10 cm-es szintekben gyűjtött és feldolgozott anyag faunáival összehasonlítva a gyűjtési hibahatárokat 
közelebbről vizsgálhassuk.

Az ezek után fenntartással közölt faunajegyzék a 12. sz. réteg tovább nem tagolt 
részéből a következő állatmaradványokat szolgáltatta :

Abida frumentum Draparnaud — 10
Pupilla muscorum (Linné) — 1
Vallonia pulchella Müller —  1
Bufo sp. indet. — 2
Pelobates cf. fuscus (Laurenti) —- 1
Rana sp. indet. —  1
Monitor deserticolus (Bolkay) — 1
Ophisaurus intermedius Bolkay — 1
0 phidia indet. —  1
Avis indet. —  1
Talpa fossilis Petényi — 8
Talpa minor Freudenberg — 1
Sorex runtonensis Hinton — 2
Drepanosorex margaritodon (Kormos) — 1
Beremendia fissidens (Petényi) — 8
C hir opter a indet. I—II. — 3
Citellus primigenius K ormos —  2
Sicista praeloriger K ormos — 1
Spalax advenus n. sp. — 2
Apodemus sp. indet. —  3
Cricetus praeglacialis Schaub —  549
Allocricetus bursae (Schaub) —  13
Mimomys majori Hinton — 1
Mimomys intermedius (Newton) —  18
Pliomys episcopalis Méhely — 3
Clethrionomys sp. indet. — 1
Arvicola cf. bactonensis Hinton — 1
Pitymys arvaloides Hinton — 75
Pitymys hintoni-gregaloides-csoTport — 40
Microtus ratticepoides Hinton — 13
Microtus ntvaloides-nivalinus-csoport — 11
Lagurodon pannonicus (Kormos) — 27
Leporidae indet. — 1
Mustela palerminea (Petényi) —  3
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A fentiekben —  inkább összehasonlításul adott faunajegyzék után most a 12. sz. réteg 
egyes 10 cm-es szintjeinek faunajegyzékei következnek — már amennyire a vizsgálatok pillanatnyi 
állapota ezt lehetővé teszi.

A 12. réteg a. szintjének átválogatása a következő fauna jegyzéket eredményezte :

Celtis sp. indet. — 2 
Molluscum indet. — 1 
Pelobates cf. fuscus (Laurenti)
ВотЫпа sp. indet.
Rana sp. indet. I—II.
Lacerta sp. indet.
О phidia indet. — tömeges
Aves indet. — 5
Talpa fossilis Petényi — 10
Talpa minor Freudenberg — 5
Sorex runtonensis Hinton — 179
Sorex cf. minutus (Linné) — 2
Drepanosorex margaritodon (Kormos) — 3
Beremendia fissidens (Petényi) — 32
Chir opter um indet. — 1
Citellus primigenius K ormos — 13
Sicista praelonger K ormos —  7
Spalax advenus n. sp. — 6
Apodemus cf. sylvaticus (Linné) — 16
Cricetus praeglacialis Schaub — 1183
Allocricetus bursae (Schaub) — 41
Mimomys intermedius (Newton) — 10
Pliomys episcopalis Méhely — 5

•7 7/-'»'ИЛ/-»7/»# о /Олттпт>т>х>р\
yt/U /z O l / l /b b O  уClethrionomys cf. ql,

Arvicola cf. bactonensis Hinton — 4 
Pitymys arvaloides Hinton — 100 
Pitymys hintoni Kretzoi — 16 
Pitymys gregaloides Hinton — 5 
Microtus arvalinus Hinton —  3 
Microtus ratticepoides Hinton — 9 
Microtus nivalinus-nivaloides-csoport — 4 
Lagurodon pannonicus (Kormos) — 87 
Leporidae indet. — 7 
Canis cf. mosbachensis Soergel — 1 
Gale praenivalis (Kormos) — 1 
Mustela palerminea (Petényi) — 2 
Ruminantia indet. — 2

A 12. sz. réteg b. szintjéből viszont a következő gerinces-maradványokat közölhetjük :

Pelobates cf. fuscus (Laurenti) — 7 
ВотЫпа sp. indet. — 1 
Bufo cf. bufo (Linné) —  1 
Lacerta cf. viridis (Laurenti) — 10 
Talpa fossilis Petényi — 5 
Sorex runtonensis Hin ton —  91 
Beremendia fissidens (Petényi) — 36 
V espertilionidae indet. —  2 
Citellus primigenius K ormos -— 15
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Sicista praeloriger K ormos — 4 
Spalax advenus n. sp. —  2 
Apodemus cf. sylvaticus (Linné) — 13 
Cricetus praeglacialis Schaub — 279 
Allocricetus bursae (Schaub) — 35 
Mimomys intermedius (Newton) —- 10 
Mimomys majori Hinton — 1 
Pliomys episcopalis Méhely — 7 
Clethrionomys cf. glareolus (Schreber) — 11 
Arvicola (?) sp. indet. —  1 
Pitymys arvaloides Hinton — 102 
Pitymys hintoni K retzoi —  10 
Pitymys gregaloides Hinton — 1 
Microtus cf. arvalinus Hinton — 1 
Microtus nivalinus-nivaloides-csoport — 6 
Lagurodon pannonicus (Kormos) —  114 
Lagotherium beremendense (Petényi) — 6 
Mustela paler minea (Petényi) — 1

A 12. sz. réteg c. szintje a kézirat lezárásakor éppen feldolgozás alatt állt. így  az itt közölt 
jegyzék nem a fauna teljességének ismeretében, hanem a kiemelt anyag kb. 2/3 részének átválogatása 
utáni helyzet alapján készült és a következő — gyakorisági arányaikban esetleg még változásoknak 
kitett — összeállítást adja :

Pelobates cf. fuscus (Laurenti) — 2 
Bufo sp. indet. — 2 
Lacerta cf. viridis (Laurenti) — 5 
Оphidia indet. — tömeges 
Talpa fossilis Petényi —  1 
Sorex runtonensis Hinton —  53 
Sorex minutus (Linné) —  1 
Beremendia fissidens (Petényi) — 27 
Citellus primigenius K ormos — 9 
Sicista praeloriger K ormos — 7 
Spalax advenus n. sp. — 1 
Apodemus cf. sylvaticus (Linné) — 6 
Cricetus praeglacialis Schaub — 677 
Allocricetus bursae (Schaub) — 26 
Mimomys cf. majori Hinton -— 3 
Pitymys sp. indet. —  2 
Pitymys arvaloides Hinton — 37 
Pitymys hintoni K retzoi -— 8 
Pitymys gregaloides Hinton — 3 
Lagurodon pannonicus (Kormos) — 39 
Leporinae indet. —  2 
Ruminantia indet. — 2

Ha mármost a felsorolt faunalistákat egymás közt összehasonlítjuk, elsősorban azok rend
kívüli egyezése fog szemünkbe tűnni. Ez a hasonlóság oly nagyarányú, hogy nemcsak a faunalistában 
szereplő egyes fajok fellépése, de még az azonos fajok példányszáma is (bizonyos határokon belül) 
messzemenően egyezik. Ami pedig itt igen lényeges, az itt mégis mutatkozó számbeli eltérések egy bizo
nyos — az egész fauna jellegének megfelelő — középérték körül mozognak. Ezzel kapcsolatban még 
meg kell azt is említenünk, hogy a 9. sz. réteg faunalistájának alacsony példányszámai a kisméretű
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mintavétel következményei, ezek tehát nem alkalmasak a többi réteg példányszám-adataival való 
közvetlen — illetve abszolút — összehasonlításra.

De még a többi réteg faunalistái közül is a 12. réteg ű, és b. szintje a teljes mintavétel követ
keztében megtévesztő adatokat szolgáltatna a 9— 11. rétegek részleges mintavétel alapján nyert 
példányszám-ádataival összehasonlítva. így  pl. a teljesen átválogatott 12. a—b. szintek magas 
íSorex-példányszáma máshogy értékelendő, mint a legkisebb méretű maradványok kiválogatásánál 
kisebb biztonsággal és pontossággal dolgozó terepválogatással átnézett 9— 11. rétegek megfelelő 
számai.

Fenti megjegyzések után — és megszorítások figyelembevételével — visszatérve a faunalis
tákra, úgy látszik, a Talpidák, Soricidák, Citellus, Sicista, Spalax, Cricetus, Pliomys, Clethrionomys, 
Mimomys intermedius stb. alakok számarány-hullámzásának aligha tulajdoníthatunk —  az észlelt 
példányszám-változás mértékét figyelembe véve —  nagyobb kronológiai jelentőséget. Ezek inkább 
a faunakép ökológiai kiértékelését, illetve cönológiai jellegét érintik.

Egyes alakok, mint pl. az Allocricetus, a mélyebb rétegek felé, úgy látszik gyakoribbakká
válnak.

A felsoroltaktól teljesen eltérő viselkedést mutatnak az Arvicolidák.
Az egyes pocokfajok százalékos gyakorisági görbéjét feltüntető táblázat azt mutatja, hogy 

az egyes pocokfélék dominancia-értékei olyan kis időszakon belül is, mint a Villány-8 lelethely 
vöröses agyagjának lerakódása, milyen szembetűnő változásokon tudnak keresztülmenni. Ez a megis
merés a finomabb rétegtani szintezés számára egészen új, eddig nem is sejtett távla-. 
tokát nyit.

A Villány-8 lelethely pocokmaradványainak példányszám-grafikonja először is világosan 
mutatja a Lagurodon pannonicus gyors visszahúzódását, illetve teljes eltűnését a fölső szintekben, 
ellentétben a legmélyebb rétegek domináns fellépésével. Még meggyőzőbbé válik ez a kép, ha a gra
fikonhoz a Villány-6 előfordulás adatait is hozzákapcsoljuk, mely bizonyos mértékig a barlang 
rétegsorának folytatását képezhetné lefelé. Az így kiegészített görbéből jól látszik a faj fejlődésmenete 
a pockok ossz-létszámának 70%-át kitevő uralkodó szereptől a teljes kihalásig (2. ábra a 96. lapon).

A Lagurodon nemzetség visszahúzódásával párhuzamosan halad a Pitymys, majd az ezt 
leváltó Microtus előnyomulása — mint azt a táblázat szintén világosan mutatja.

Az is kiderül a táblázatból, hogy az egymást váltó alakok sorozatában nemcsak a nemzet
ségek, hanem még az egyes nemzetségeken belül a fajok is határozott dominancia-sort alkotnak.

Anélkül, hogy a részletekbe túlságosan belemélyednénk — ezek a mellékelt gyakorisági 
táblázatból úgyis minden nehézség nélkül közvetlenül leolvashatók — nyomatékosan hangsúlyoznunk 
kell, hogy az álsó-pleisztocén képződmények pocokleletei (megfelelő, statisztikus kiértékelésre alkal
mas példányszám mellett) igen rövid szakaszú virencia-periódusuk révén a legfinomabb rétegtani 
szintezés számára kimagaslóan legalkalmasabb állatcsoportot képezik.

A barlang cönológiai viszonyaira kitérve, röviden megjegyezzük, hogy a begyűjtött ősmarad
vány-anyag két csoportra osztható. Az egyik csoportot a —  valószínűleg télire —  ide behúzódott 
és itt helyben elpusztult kígyók tanatocönózisa, a másikat pedig az itt tanyázó baglyok felhalmozott 
köpeteiből a barlangfenéken összegyűlt mikrofauna-maradványok adják. Ezek jórészt a gyöngy
bagoly révén kerültek a barlangba ; csak így magyarázható a Soricidák feltűnően magas számaránya 
a fauna-akkumulációban.

Ökológiailag a fauna bozótosokkal tarkított sztyep-tájra utal. Ezen túlmenően azonban 
semmi megbízható adatunk sincs arra vonatkozólag, hogy a környék vegetációja, hogyan és milyen 
mértékben változott meg a barlang szelvényében tapasztalható üledékképződési változással pár
huzamosan.

Villány, 9. sz. lelethely

Alig 10 m-re a 8. sz. lelethelytől, nyugati irányban, ugyancsak a kőfejtő déli falán a bar
langéhoz hasonlóan, észak—déli lefutású hasadék nyílik, mely élénk sötétvörös agyaggal kitöltött. 
A hasadék kitöltése nagyrészt erősen összecementált, csak kisebb fészkekben laza. Az itt eszközölt 
próbagyűjtés a következő ősmaradványok jelenlétét mutatja a hasadék terrarosszájában :



Celtis sp. indet. —  gyakori 
Оphidia indet. — uralkodó 
Mimomys sp. indet, (kis faj) — 1 
Lagurodon pannonicus (Kormos) — 2

A kis együttesből messzemenő következtetések ugyan nem vonhatók le, alsó-bihari kora 
mégis valószínű.

Villány, 10. sz. lelethely

K ormos első összefoglaló jelentésében (54.) említi, hogy Villány határában a mészkőhegyi 
nagy, főhercegi kőfejtőn kívül, annak közelében még négy további kőfejtő található. Az első köz
vetlenül mellette, a második a Somsichhegy lábánál, a harmadik a Somsichhegy Mészkőhegy 
felőU oldalán, a negyedik pedig a Mészkőhegy északi oldalán, a vasúti rakodóval szemben. Ezek 
közül a harmadik kivételével valamennyiben talált terrarossza lerakódást, csontmaradványok nélkül.

20 évvel később (78. 1075— 1076.) ugyanerről a tárgyról a következőket mondja : ,,In 
Villány befinden sich ausser den Fundstellen am Kalkberg noch zwei Punkte, wo Spuren von Knochen- 
breccien vorhanden sind. In den Malmkalksteinbrüchen des Somsichberges, welcher eigentlich nur 
die westhche Fortsetzung des Kalkberges ist, kann man noch heute spärliche Reste einer fest verkit
teten, roten Knochenbreccie beobachten, in welcher jedoch trotz eifrigsten Suchens bloss wenige 
Schlangenreste und kleine, unbrauchbare Knochensplitter zu finden waren. Dem in dieser Gegend 
kartierenden weil. Chefgeologen K arl Hopmann ist vor etwa 35 Jahren noch gelungen, an dieser 
Stelle besser erhaltene Hamsterreste zu sammehi. Heute scheint dieser Fundort an brauchbaren 
Fossilien schon vollkommen steril zu sem. Obwohl auch in einigen anderen, kleineren Steinbrüchen 
des Somsichberges mehr oder weniger Terrarossa vorhanden ist, gelang es mir nie, aus denselben 
etwas nennenswertes zu sammeln.”

Hogy a Hofmann által 1874-ben felfedezett lelőhely hol feküdt— illetve, hogy a K ormos 
által fölsorolt terrarosszás pontjai közül melyikkel azonosíthatjuk azt — , K ormos éppoly kevéssé 
mondja meg, mint ahogy nem ad választ arra a további kérdésre sem, hogy mit gyűjtött innen annak 
idején Hofmann az említett „hörcsögmaradványok” -on kívül. Ilyen körülmények között kénytelenek 
vagyunk ebben a tekintetben ezekkel a hiányos adatokkal megelégedni ; sem a lelethely pontos 
helyét, sem az onnan kikerült ősmaradványok jegyzékét lerögzíteni nem tudjuk, a pontosabb föld
tani korhatározásról nem is beszélve.

80

Villány, 11. sz. lelethely

A Villányi hegység alsó-negyedkori gerinces-faunáiról szóló összefoglaló jelentésében K ormos 
1937-ben egy helyen a következőket írja : „Erst im vergangenen Sommer, als ich mit Unterstützung 
der hohen Ung. Akademie der Wissenschaften eine neue Sammeltour in die Villány— Beremender 
Gegend unternehmen konnte, gelang es mir, am Somsichberg, oberhalb des Weingartens des Herrn 
Bartonicsek, eine Stelle zu entdecken, wo auf einer Fläche von einigen Quadratmetern feste rote 
Knochenbreccie anstehend war. Ich habe dieses Material bis auf einen kleinen Rest abtragen lassen 
und gewann daraus wohlerhaltene Reste einer kleinen Fauna, unter deren Vertreter Mimomys 
pliocaenicus besonders häufig war.”  (78. 1076).

Az itt gyűjtött ősmaradványok jegyzékét K ormos ugyanebben a jelentésében adja (78. 
1091.), Az innen gyűjtött fajok a következők :

Talpa praeglacialis K orm.
Sorex sp. indet.
Beremendia fissidens (Pét.),
Prospalax priscus (Nhrg.)
Allocricetus sp. indet.
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Mimomys pliocaenicus Major1 
Mimomys newtoni Major2 
Mimomys pusillus Méh.

A fauna kora — mint az már K ormos besorolásából az „alsócromeri”  faunák közé is követ
kezik —  kétségtelenül villányi. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a faunából a Dolomys nemzetség 
a lelethely K ormos részéről történt teljes kiaknázásából is következtetve, nem véletlenül hiányzik, 
hanem nyilván azért, mert az akkori faunának már nem volt tagja, akkor föltehetjük, hogy a lelet
hely faunája, ha fenntartással is, a Villány-3 előfordulás faunájával hozható legközelebbi kapcsolatba.

Az 1953-—1955. évek gyűjtési munkálatai során már nem akadtunk a megadott helyen 
ősmaradványokat tartalmazó terrarossza-képződményre, sőt meddőre sem.

IX. A FAUNÁK IDŐRENDI BESOROLÁSA

1. A FAJOK ÉLETTARTAMA

A Villány környéki alsó-pleisztocén 30 különálló faunájának több mint másfélszáz faja időbeli 
megjelenésével és eltűnésével, fölvirágzásával és visszahúzódásával igen változatos és mozgékony 
képet ad, értéke épp ezért rendkívül nagy rétegtani jelentőségű.

A tárgyalt anyag természetesen nem végig egyforma értékű. Értéke nagymértékben hullám
zik az állatcsoportok és gyűjtési helyek, rendszertani feldolgozottság foka, a gyűjtés ideje, végül 
hangsúlyozottan a gyűjtés módja szerint.

Feldolgozottság mértéke tekintetében csak az emlősmaradványok tekinthetők többé-kevésbé 
kielégítően tanulmányozottnak, a hüllők és kétéltűek — néhány kisszámú kiragadott esettől eltekintve 
— éppoly feldolgozatlanok, mint a madármaradványok. Ugyanez áll azonban az esetek nagy részében 
az emlősök közül is a denevérekre.

További nehézséget jelent, hogy a múlt század kutatóinak munkái faunisztikai célokra 
szinte teljesen hasznavehetetlenek, miután — egyedül Petényi, korát messze meghaladó munkás
ságától eltekintve —  egyáltalában nem volt rá gondjuk, hogy gyűjtéseikkel a gyűjtőhely faunáját 
minél hiánytalanabbul hordják össze ; számukra a begyűjtött fauna is a különálló leletek egy sora 
volt csak.

Még K ormos különben kiváló és igen gazdag gyűjtései, illetve faunalistái is csak egészen 
korlátozott mértékben használhatók föl a korszerű rétegtani vizsgálatok céljaira, miután nála még 
csak a minél hosszabb faunalistán volt a hangsúly — a faunák egyes fajainak számszerű gyakorisági 
viszonyai iránt K ormos alig mutatott érdeklődést.

Bármilyen változó értékű is az itt összehordott faunisztikai adattömeg, még mindig a leg
gazdagabb, melyet a faunakutatás területén valaha és valahol egybegyűjtöttek. Különösen a rovar
evők és még fokozottabb mértékben a rágcsálók egyes csoportjai azok, melyek e tekintetben rend
kívül használható anyagot szolgáltatnak.

Áttérve a részletekre, csak röviden említjük, hogy a halakra vonatkozólag jóformán semmi 
adatunk nincs.

Kétéltűekből elég nagy és változatos anyag fekszik gyű j töményein к (jen. Ezek csaknem 
kizárólag békák — farkos kétéltűeket a Villányi hegység alsó-pleisztoeénjéből még nem ismerünk — 
ezek azonban jórészt feldolgozatlanok. Amit e téren mégis tudunk, csak annak a megállapítására 
elegendő, hogy alsó-pleisztocén békafaunáink távolról sem olyan egyhangúak, mint azt különben 
feltételeznénk.

Itt különösen a bihari szakasz békafaunája emelendő ki, mely a nem túl változatos villányi 
faunával szemben a teljes számban megjelenő modern típusok mellett igen érdekes „Palaeobatrachi- 
nákat” , mint Plióbatrachus, Baranophrys, Spondylopkryne és további — még egyáltalában nem tisz
tázott jellegű és rendszertani helyű —1 idegenszerű alakokat nyújt. Rétegtani szempontból leszö-

1 M . méhelyi K r e t z o i .
2 M . hungaricus K o r m o s .

6 Kretzoi : Villány
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gezendő, hogy mindezek az idegenszerű típusok egyetlen aránylag rövid időszakra, az alsó-bihari 
szakaszra korlátozódnak.

Semmivel sem jobb a helyzet a hüllők esetében ; ezek sorában különösen a kígyók szolgál
tattak töméntelen — és a feldolgozás mennyiségi határain túlnövő —  vizsgálati anyagot. Tízezres 
tételekben kísérik az egyes faunákat szinte kizárólag csigolyaleletek formájában. A rájuk vonatkozó, 
rendelkezésünkre álló néhány vizsgálati eredmény távolról sem alkalmas a tájékozódásra ezen a 
területen.

A Lacertiliákat az Ophisaurus, Varanus (Monitor) és Lacerta nemek képviselik.
Az Ophisaurus maradványai végigkísérik a faunákat, a legidősebbtől a legfelső-bihari korú 

leletekig ; különösen a Villány-6 lelethelyen tűnnek ki tömeges fellépésükkel.
Részben ugyanez áll a Monitor-ra, mely különben a Monitor csoportba tartozik, előbbivel 

szemben azonban a villányi szakaszban, különösen annak első felében lehetett a legelterjedtebb 
és a bihari szakaszban, ahol már különben is csak elvétve található, valószínűleg korábban is tűnik 
el, mint az Ophisaurus.

A madarakról pillanatnyilag nem mondhatunk semmi rétegtani értékű adatot, miután a 
gyűjtött anyagok zöme feldolgozatlan. így  természetesen a néhány —■ egyébként állatföldrajzilag 
is jelentős -— közelebbről megvizsgált alak, mint a Francolinus-lelet, a Pliogallus-fajok és Corvus 
hungaricus, elszigetelt adatként alkalmatlanok további következtetésekre.

Áttérve az emlősállatokra, a rovarevők közül a két Talpa-faj — fossilis és minor — az egész 
villányi és bihari szakaszra kiterjed, míg az elszigetelt T. episcopalis lelet (Püspökfürdő) a Kárpát
medencében rövid alsó-bihari élettartamra utal.

A Desmaninák a Villányi hegységben szigorúan a villányi szakaszra korlátozódnak —  anél
kül, hogy akár a bihari szakasz legidősebb tagjaiba is átnyúlnának —  közülük a D. nehringi a hosszabb 
élettartamú, a D. Icormosi-t ez idő szerint csak a villányi szakasz alsó részéből (Csarnóta) 
ismerjük.

A faunisztikai szempontból fontosabb csoportok közé tartoznak a Soricidák. Valamennyi 
faunában bőven, sőt egyesekben tömegesen vannak képviselve. Különös ökológiai jelentőséget 
kölcsönöz nekik az a tény, hogy mint rovarevők, sokkal jobban függnek az éghajlati viszonyokban 
esetleg beálló változásoktól, mint a ragadozók.

Egyes alakjaik mégis igen szívósan kitartanak. így  a Sorex runtonensis az egész szicíliai 
emelet (villányi -f- beremendi szakasz) folyamán, valamennyi faunában meglehetősen gyakori. A másik 
koreai-faj (S. minutus) egyes leleteiből (Csarnóta, Villány-3, Villány-5, Villány-6, Villány-8) arra 
következtethetünk, hogy ha elszórtan is, de végigkísérte nagyobb termetű rokonát az egész szicí
liai emeleten.

A Drepanosorex mar gar ltodon a hosszú élettartamú koreæ-fajokkal szemben a fiatalabb 
faunákra szorítkozik : hiányzik Csarnóta, Beremend és Villány-3 faunájából, ezzel szemben egy elszi
getelt lelettel megjelenik a Villány-5 faunájában, hogy iimen kezdve a legfiatalabbakig egyetlen 
bihari faunából se hiányozzék. Gyakorinak azonban sehol sem mondható.

A Petényiella eddig csak elszigetelt beremendi megjelenésében ismert, további következteté
sekre tehát nem alkalmas.

Petényia leleteink Csarnótától Beremend, Villány-3, Villány-5 faunáján keresztül a Nagy- 
harsány-2 izolált leletéig az egész villányi szakaszon keresztül mutatkoznak, sőt átterjednek az alsó
bihariba is, ahol viszont rögtön eltűnnek. Hogy ez az alsó-bihari kései forma a villányi P. hungarica-tól 
P. neglecta néven (89. 607— 608.) elválasztandó-e, csak későbbi gyűjtések nagyobb összehasonlító 
anyaga alapján volna eldönthető.

Faunáink óriás-Soricidája, a Beremendia fissidens az egész villányi—beremendi faunafejlődés 
egyik legbiztosabb vezéralakja, mely a villányi szakaszra eső virágkor után az egész bihari szakaszon 
keresztül kitart a területen és csak a szakasz vége felé tűnik el fokozatosan.

Jellegzetes villányi alaknak látszik a Soriculus gibberodon : valószínű beremendi virágkora 
után még Villány-3 és elszigetelt egyes leletként Villány-5 faunájában lép föl, hogy ezzel végleg 
eltűnjék az európai térségből.

Igen érdekes a CrocMura-fajok viselkedése faunáinkban, nem feledve el, hogy mai, délibb 
elterjedési területük révén a kétségkívül északibb elterjedésű koreai-nemzetséggel szemben a Sorí- 
culus-szál együtt fontos állatföldrajzi szerepet töltenek be.
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Egyik fajuk, a C. TcornfelcLi, mimula-méretű. Ez Csarnótán lép föl először és Villány-3, illetve 
Villány-5 faunái után — utóbbin tömegesen találtuk — utoljára Nagyharsányhegy-2 állattársasá
gában lép föl, mint a villányi szakasz egyetlen Crocidura-faja.

A másik faj, a C. obtusa, russula-leucodon-méretű. Villány-6 faunájában jelenik meg először, 
nem hiányzik a Nagyharsányhegy-4 lelethelyről sem ; innen nyoma vész, míg a beremendi 
6. sz. lelethely mésztufájában újra fel nem bukkan. Feltűnő, hogy ez a faj a bihari szakasz legnagyobb 
részében hiányzik —• legalábbis a Yillány-8 lelethely sok tízezer csontmaradványa közt egy sem 
akad, melyet ide sorolhatnánk, miközben a többi Soricida ezekben a rétegekben végig gyakorinak 
mondható.

A Suncus hungaricus elterjedésére vonatkozó adataink még túl hiányosak, így erről köze
lebbit nem mondhatunk.

A sünökről pillanatnyilag csak annyit tudunk, hogy míg a kis Erinaceus lechei faj Beremend, 
Villány-3 és néhány bizonytalan más előfordulás mellett a villányi—bihari határon, tehát Villány-5 
faunáján túl nem jut, addig a nagy alak, melyet feltételesen Brunner E. praeglacialis-ával azono
sítottunk, a Villány-8 lelethelyről ismert néhány maradványával eddigi ismereteink szerint a bihari 
szakaszra korlátozódik.

Főtömegükben feldolgozatlanok még a denevérek, így további következtetésekre csak szűk 
határok közt használhatók fel. Az eddigi feldolgozás Beremend, Villány-3 és Nagyharsányhegy-4 
gyűjtési helyekről származó anyagokat érintette. E vizsgálatok alapján úgy látszik, hogy —  a Rhino- 
lophus cf. ferrumequinum-tói eltekintve — a villányi faunaszakaszból csak már kihalt alakok kerültek 
elő, míg a Nagyharsányhegy bihari szakaszba tartozó faunája már főleg ma is élő alakokat tartalmaz.

A két alkalmi Macaca-lelet (Csarnóta és Villány-3) kétségtelenül villányi korú faunák tár
saságában került elő.

A rágcsálók közül föltűnő az erdei Sciuridák és Castoridák teljes hiánya, úgyszintén a pele- 
félék és Hystricidák ritkasága a Villányi hegység faunáiban. E faunisztikai hiányokkal szemben 
nem ritkák a Muridák, elég gyakoriak a Cricetidák a villányi szakaszban, a bihariban pedig —  külö
nösen aimak felső részében — tömegesek. Végül az Arvicolidák, melyek kezdetben mérsékelten gyako
riak, később a faunák legtömegesebb elemeivé válnak.

A rágcsálók egyes csoportjатак  részletesebb ismertetésében a Citellus-ról azt kell meg
jegyeznünk, hogy a Villány-3 lelethelyen jelenik meg a Villányi hegység faunáiban először, innen 
kezdve a Villány-5 faunáján keresztül átjut a bihari szakaszba, melyben valamennyi fauna elég gya
kori tagja. Idősebb villányi képződményekből ezzel szemben ismeretlen —  bár előfordulása felső- 
kalabriai valószínű első fellépése után elképzelhető.

ő'ici.s'/a-maradványok csak a bihari faunaszakaszból kerültek elő, de itt is csak a magasabb 
szintekből (első megjelenése Villány-6 faunájában).

A Villányi hegységből összesen 3 pele-félét ismer az irodalom, mind a három Villány-3 
faunájából került elő, így az egyes alakok időbeli elterjedésére vonatkozólag nem szolgáltatnak új 
adatokat.

Igen világos rétegtani adatokat szolgáltat a Spalacidák időbeli elterjedése. Ugyanis míg a 
Prospalax priscus — mely az egész kalabriai emeleten áthúzódva jóformán összes villányi szakasz- 
beli faunánkból előkerült — Villány-5 szinttáján túl nem jut, addig a Spalax advenus villányi korú 
faunából még sohasem került elő. Ezzel szemben a bihari korú faunákból sohasem hiányzik, 
kivéve a szakasz legidősebb előfordulásait (Nagyharsányhegy-2, Villány-6). Ez azt bizonyítja, 
hogy a Spalax-nemzetség nem jelenik meg közvetlenül a Prospalax eltűnésével, hanem csak a 
bihari faunaszakasz második felében.

Muridák közül a Parapodemus nemzetség csak villányi korú faunákból került elő (Csarnóta, 
Villány-5) biztosan, bihari szakaszból származó maradványait pedig nem ismerjük.

Az Apodemus sylvaticus — vagy egy ettől pillanatnyilag morfológiai alapon nem elválasztható 
közelálló faj — a Villányi hegység úgyszólván egyetlen alsó-pleisztocén faunájából sem hiányzik, 
legyen az villányi, vagy bihari korú. Az A. alsomyoides faj eddigi adataink szerint villányi korúnak 
látszik, ennek határozott megállapításához azonban további adatokra van szükségünk.

Az új Apodemus-faj (  A. leptodus) eddigi adataink szerint a villányi és bihari szakasz határára 
esik (Villány-5 és Villány-7), illetve az alsó-bihari faunák korára, a legfelső villányi időszakig vissza
nyúló megjelenéssel.

6*
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Egy közelebbről nem azonosított kis Apodemus-f-л} végül két idősebb-villányi előfordulás 
(Csarnóta és Beremend) mellett egy alsó-bihari faunából (Villány-7) is előkerült, feltéve, hogy ugyan
arról az alakról van szó.

A Beremendimys néven bevezetett aberráns új alak eddig csak a típuslelőhelyről ismeretes, 
így erről a Muridáról rétegtani-kronológiai vonatkozásban nem sokat mondhatunk.

A Cricetidákkal kapcsolatosan egyetlen olyan adatunk sincs, mely a villányi szakaszból 
igazolt Cncetaís-előfordulásról számolna be. A Cricetus nemzetség fajai a Villányi hegység alsó
pleisztocénjében— eddigi ismereteink szerint-— teljesen hiányoznak. Valamennyi valódi Cricetus- 
léletünk a bihari szakaszra esik. így Nagyharsány-2 faunájában megjelenik az eddig csak Püspök
fürdőről ismert C. c. nanus, a fiatalabb faunákban pedig a praeglacialis és runtonensis alakok — 
előbbi fokozódó példányszámban, egész a faunaszakasz végéig.

A törpehörcsögök közül a nagyobb Rhinocricetus éhiki valamennyi villányi korú faunából 
előkerült, de a Nagyharsány-2 lelethelyen át is lépi a faunaszakasz határát, sőt utóbbi helyen nem 
is ritka. Ennél fiatalabb faunákból azonban biztosan nem sikerült eddig kimutatni.

A második törpehörcsög-alak, mely a Villányi hegység faunáiból előkerült, az Allocricetus 
bursae, minden kétséget kizáró módon bihari szakaszhoz kötött faj, sőt még itt is közelebbről elhatá
rolhatóan felső-bihari.

A Rhinocricetus eltűnése és az Allocricetus felső-bihari megjelenése közti időbeli hézagot 
végül a harmadik törpehörcsög-féle, egy közelebbről még nem meghatározott Cricetulus (Cricetiscus, 
Phodopusl) -faj tölti ki. (Nagyharsányhegy-4, Villány-6).

A tárgyalt Villányi hegy ségi faunák rétegtani szempontból kétségtelenül legfontosabb elemei, 
a szárazföldi faunák „Foraminiferái” , az Arvicolidák a lelethelyek egy részén oly tömegben voltak 
gyűjthetők, hogy néhány faunában statisztikus dominancia-vizsgálatokra, ezeken keresztül pedig 
a szárazföldi gerinces-faunáknál eddig el nem ért finomságú faunisztikai-kronológiai vizsgálatokra 
adtak alapot.

A három ősi szabású pocokféle (Promimomys cor, Baranomys lóczyi és Villányia exilis) egy- 
egy lelőhelyhez (az első kettő Csarnótáról, a harmadik Villány-5 lelethelyről való) kötött, megbízható 
rétegtani adatokat tehát nem szolgáltathatnak.

Az Ondatrinákat két nemzetség, a Dolomys és Pliomys képviseli. Ezek közül a Dolomys 
szigorúan a villányi szakaszra korlátozódik, sőt ennek is az első felére : a D. milleri-1 csak Csarnótáról 
és Beremendről, a D. hungaricus-t meg éppenséggel csak Csarnótáról ismerjük. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy Villány több tízezer Arvicolida maradványa közt (Villány-5 egymagában több, 
mint 5000 Mimomys-rnaradványt szolgáltatott!) egyetlen Dolomys-leletet sem lehetett kimutatni. 
A második Ondatrina-nemzetség a Pliomys, szöges ellentétben a Dolomys-szál, élesen körülhatárolt 
bihari alak : egy —  valószínűleg önálló, kisebb — alakja Nagyharsányhegy-2 és Villány-7 alsó
bihari faunáiban lép föl, nagy elterjedésű másik faja a P. episcopalis pedig a felső-bihari szakaszban 
követi előbbit az időszak végéig, nagy egyenletességgel a pocokmaradványok 2— 3%-át szolgál
tatva a faunákban.

A faunák időbeli egymásutánjának megállapítása szempontjából igen jelentős a Dolomys- 
maradványok gyakorisági viszonyainak rögzítése az egyes faunákban : Csarnótán a két Dolomys-faj 
a pocokmaradványok közel 70%-át teszi ki —  mellettük Clethrionomys-, Promimomys- és Baranomys- 
maradványok egészítik ki az idegenszerű pocokfaunát. Beremenden már 40% alá esik a Dolomys- 
maradványok százalékaránya, a Mimomys-nemzetség fajai viszont már közel 60%-ot érnek el. 
A fennmaradó töredék Clethrionomys- és Lagurodon-maradványok közt oszlik meg. Végül Villányon, 
mint már említettük, ZMomys-maradványok már egyáltalában nem találhatók, a pocokfauna zömét 
pedig különböző Mimomys-í&jok teszik ki (Villány-5 esetében 90% fölött).

Az összes Arvicolidák közt talán legfontosabbak a Mimomys-nemzetség tagjai ; a fajok 
többsége nem jut túl a villányi szakasz felső, határán, egyes alakok határozottan a faunaátmenet 
időszakának alakjai, mások viszont (M . intermedius) a bihari faunaszakaszban érik el virág
korukat.

Legnagyobb kiterjedésű faja a villafrankai M. pliocaenicus-szal általában mindig összeté
vesztett M. méhelyi. Időbeli elterjedésében szigorúan a. villányi időszakra korlátozódik, melynek 
határait nem lépi át. Lefelé nem terjed a szakasz mélyebb csarnótai szintjéig ; tudvalévőén innen 
nem ismerünk egyetlen Mimomys-fajt sem.
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Ugyanezt az időállóságot találjuk két másik Mimomys-faj elterjedésében is. Ezek a Mimomys 
petényit és Mimomys hungaricus (utóbbit korábbi irodalmunk valószínűleg tévesen a dél-angliai 
M. newtoni-val azonosította). Mindkét faj Beremenden jelenik meg először és a villányi időszak 
végéig (Villány-5) terjednek.

A két új Mimomys-faj (obtusus és arvalinus) rétegtanilag még nem értékelhető ki. Eddig 
csak Villány-5 lelethelyről ismerjük őket.

Két további Mimomys-ía], a M. pusillus és M. fejérváryi a villányi időszak vége felé lép föl 
és a bihari időszakba nyúlik át ; a pusillus valamivel mélyebben (Villány-6), a fejérváryi viszont 
csak annak legmélyebb szintjéig (Nagyharsányhegy-2).

Érdekes a Mimomys intermedius faj, mely az egész bihari időszakban előfordul, sőt a felső
bihariban éri el legnagyobb gyakoriságát ; megjelenési ideje visszanyúlik a villányi szakasz leg
végére (Villány-5).

Végül az elszórt M. savini és M. majori-leleteik bihari korú előfordulása említendő ; mind
két alak itt is, akárcsak Dél-Angliában, a M . intermedius mellett a nemzetség utolsó elterjedési hullá
mát jelenti.

A fauna legnagyobb Arvicolidája, a Kislángia rex a Villányi hegységben a villányi szakasz 
felső részére (Villány-3, Villány-5) korlátozódik ; a felső-kalabriai kislángi előfordulás és a fentebb 
említett felső-villányi megjelenés közti időből nincs Kislángia adatunk, annak ellenére, hogy ennek 
az időszaknak a pocokfaunáját eléggé ismerjük.

UZeíArionomí/s-maradványok —  mint mindig —- itt is elég ritkák. Ettől eltekintve, mind a 
villányi, mind a bihari szakaszban elterjedt, utóbbiban nagyobb példányszámmal. Az itt tárgyalt 
három faj közül kettő elszigetelt bihari alak (hintoni és solus) , a harmadik viszont — a C. glareolus- 
csoport eddig még pontosan nem körülhatárolt alakja az alsó-villányi faunáktól a felső-bihari
akig valamennyi szintben felbukkan.

A nemrégen még csak Püspökfürdőről ismert, azonban az utóbbi években Felső-Olaszország
ból, legutóbb pedig Kelet-Galiciából is kimutatott különleges Állophaiomys nemzetséghez tartozó 
maradványokat a Villányi hegység két pontjáról sikerült kimutatni : Villány-5 és Nagyharsány
hegy-2 előfordulásokról. Ez azt bizonyítja, hogy néhány más alakkal együtt ez is a villányi és bihari 
faunákat összekötő átmeneti szint jellemzője.

A modern Arvicolidák egyik képviselője az Arvicola nemzetség, melynek fellépése a bihari 
faunaszakasz egyik fontos kritériuma. Megjelenése itt elég későre (Villány-8) esik az A. bactonensis 
fajjal, míg a bihari szakasz legvégén egy további faja ( A. cf. greeni) élt.

A valódi Microtinák— Pitymys, Microtus — tömeges fellépésükkel a villányi szakasz Dolomys 
—ilfimomys-dominanciájával szemben a bihari faunahullám igazi jellemzői (a ,,Lagurodon-láös,z8Ík” 
kérdésére még visszatérünk). Előnyomulásuk két egymást követő hullámban következik be ; az első a 
Pitymys-fsijok uralkodó kiterjedését hozta, míg a rákövetkező második hullámban ezeket a Microtus- 
nemzetség példányszámban erősen előrenyomuló fajai az előbbieket észrevehetően háttérbe szorítják. 
De nemcsak az egyes nemzetségek, maguk a fajok is egymást váltják a dominanciában (lásd 2. ábrát).

A Pitymys-fajok közül a P. vetus, mint nem azonosítható nomen nudum, az összehasonlí
tásban nem jöhet tekintetbe. A P. hintoni tudásunk mai állása szerint valamennyi közt a legkorábban 
fellépő Microtina-faj a magyar faunában (Villány-7), kezdetben természetesen jelentéktelen példány
számmal. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a Pitymys-fajok közül nem ez, hanem a P. arvaloides 
jut először domináns szerephez, míg a P. hintoni végig inkább a kísérő alak szerepét játssza. A P. 
arvaloides-t uralkodó szerepében a P. gregaloides váltja föl, mely jelentős szerepet játszik a Lagu- 
rodon-populációk számbeli visszaszorításában, pedig ezek a bihari szakasz alsó részében a pocok
maradványok 99%-áig emelkedtek föl.

A Microtus nemzetség fajai a Pih/mys-fa jókkal egyidőben, de észre vetően kisebb példány
számban lépnek fel. Dominanciájuk a Pitymys-fajoké utáni időre esik, a felső-bihari szakaszra, 
a Lagurodon-popvlkciók teljes eltűnése utánra.

A Microtus-fajok közül tulajdonképpen csak a M. ratticeps-vol mondható el, hogy gyakorisági 
adatai egy időszakban kiugró értékeket érnek el, de még itt sem tud a Pitymys fölé kerekedni — leg
feljebb a fejlődés iránya ez. A többi Microtus-faj, mint a nivalinus—nivaloides-csoport, arvaloides 
és a modern alakok előfutárai (arvalis-agrestis, gregalis stb.), mely utóbbiak a bihari szakasz 
utolsó szintjében jelennek meg.
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Végül a Microtinákkal kapcsolatban néhány hiányos valódi Microtina-leletről kell meg
emlékeznünk, melyek azáltal, hogy nemcsak a Villányi hegység alsó-pleisztocénjének, de egyáltalában 
az alsó-pleisztocén legrégibb ismert valódi, cement-betétes nem-gyökeresfogú Microtina-alakjai, 
mind őslénytani, mind rétegtani szempontból különös figyelmet érdemelnek. E leletek a Nagyharsány- 
hegy-2 és Villány-7 faunákból származnak, tehát legalsó-bihari korúak.

Az Arvicolidák közt utolsónak a Lagurodon-fajokról kell megemlékeznünk. A két fajt felölelő 
nemzetség rétegtani értékét eddig félreismerték, miután megfelelő példányszám-adatok hiányában 
nem volt tisztázható ennek a csoportnak a bihari faunaszakasz alján kialakult, a pocokmaradványok 
össz-számára vonatkoztatott 90%-ot meghaladó dominanciájától a szakasz vége felé beállott 
teljes eltűnéséig nyomon követhető, rétegtanilag pontosan rögzíthető, folyamatos gyakoriság-vál- 
tozása, mely kronológiai rendszerünk egyik fontos adatát szolgáltatja.

A Lagurodon nemzetség a Villányi hegységben Beremend mélyebb villányi faunájában 
lép föl először a kislángi kalabriai L. aranJcae-tól fajilag el nem választható alakkal. Időben ezt követő 
fellépése Villány-3 faunája ; ezzel szemben a korra alig valamivel fiatalabb Villány-5 lelethely 
faunájában több mint 5000 pocokmaradvány közt egy sem akadt, mely Lagurodon-nak volna 
határozható. E gyors eltűnés (illetve visszahúzódás) ellenére Nagyharsányhegy-2 faunájában újra 
a pocokmaradványok több mint 90%-át adják a Lagurodon-\e\etek. Az időben közelálló Villány-7 
faunában ez a döntő számbeli fölény valamivel 60% alá csökken, a lelethely Lagurodon -populációja 
pedig a következő faunahullám jellegzetes Lagurodon-faja, a L. pannonicus felé haladó fejlődés 
átmeneti alakját (L. aranlcae-pannonicus) mutatja. Erre következik a Villány-6 lelethely pocokmarad
ványai közt a 70% fölé erősödött arányszámú tiszta L. pannonicus típus, mely innen kezdve a 8. sz. 
lelethely egymást követő faunáiban gyors degradációban halad a felső-bihari szakasz vége felé bekö
vetkező teljes eltűnésig (lásd 2. ábrát).

A Lagurodon — és ezt ehelyütt külön is ki kell emelnünk —  a fauna egyetlen állatcsoport ja, 
melynek egy faja nem hirtelen bevándorlóként jelenik meg a faunában, hanem ősibb alakból arány
lag gyors átalakulással, egy faunaszintre korlátozott átmeneti populációval, alakul át új fajjá.

Az utolsó rágcsáló, melyről itt említést kell tennünk, a Hystrix. Két, ritkaságánál fogva 
véletlennek kezelhető — bár egyformán villányi korú — lelete rétegtani következtetésekre nem 
megfelelő alap.

A nyúlformájúakat négy faj képviseli faunáinkban.
Ezek közül az Ochotonákat két szegényes lelet képviseli (egyik villányi, másik bihari korú), 

melyek semmi támpontot nem nyújtanak a faj meghatározására, így tehát szintén nem értékelhetők ki.
A második Lagomorpha a faunák nagy elterjedésű Leporidája, a Lagotherium beremendense, 

mely nemcsak a teljes villányi faunaszakaszt tölti ki, hanem a bihari szakaszban is előfordult majd
nem a szakasz végéig.

A harmadik Lagomorpha — egyben alsó-pleisztocén faunáink legprimitívebb ismert Lepo
ridája, illetve Palaeolaginája -— a Pliolagus beremendensis, eddig csak Csarnóta, Beremend és Villány-3 
villányi faunaszakaszbeli állattársaságaiból került elő, így valószínű, hogy előfordulása erre az 
időszakra korlátozódik.

A negyedik alak a modern Lepus nemzetség egy képviselője. Eddig csak a felső-bihari emelet
ből ismerjük (Villány-6 faunájában lép fel először), így ezt az alakot a Microtus, Pitymys, Arvicola 
és mások mellett a bihari faunaszakasz egyik legbiztosabb jelének tekinthetjük.

A vitás Manis-lelet —  amennyiben ezzel egyáltalában számolhatunk — elszigetelt töredék
lelet, melynek időbeli elterjedéséről nem sokat mondhatunk. Vitatott lelőhelye Villány-3.

A ragadozó-maradványok — már csak cönológiai okokból is — rendszerint csak alkalmi 
egyes leletekként fordulnak elő ; tömegesebb előfordulásukkal csak lakóbarlangjaikban számolha
tunk. Más esetekben előfordulásuk távolról sem várható olyan szabályszerűséggel, mint a mikro- 
faunák rágcsálóival vagy rovarevőivel. így egyik vagy másik faj jelenlétéből vagy hiányából az 
egyes1 faunákban, távolról sem következtethetünk a faj esetleges hiányára a szóban forgó terület 
akkori faunájából. Negatív adatok a ragadozók esetében csak a legritkábban használhatók föl elter
jedési viszonyok tárgyalásánál.

Tulajdonképpen Villány-3 az egyetlen előfordulás a Villányi hegység alsó-pleisztocén lelet
helyei közt, amelyből többé-kevésbé teljes faunisztikai (nem statisztikai) képet alkothatunk a kör
nyékragadozófaunájáról. Ezt a képet Beremend Mustelida-anyagával még hasznosan kiegészíthetjük.
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Ilyen körülmények között pl. csak feltevésszerűen mondhatjuk, hogy faunáink Nyctereuti- 
nája, a Paratanuld martelinus a villányi szakaszon nem terjed túl, illetve, hogy a tárgyalt faunák 
ősi szabású Mustelidái mint Baranogale beremendensis és Vormela petényit hasonlóan a villányi 
faunaszakaszra korlátozódhattak.

Hogy vajon a Pannonidis pliocaenica és Xenictis pilgrimi szintén a villányi szakaszra korlá- 
tozódik-e, az ma még — különösen az előbbi esetében —  igen kérdéses.

Ezen a helyen kell még említenünk, hogy fenti többé-kevésbé a villányi szakaszra korláto
zott alakokon kívül a Gale, Mustela, Putorius nemzetségek itt fellépő képviselői valószínűleg mindkét 
faunaszákaszban egyformán előfordultak.

Mint valószínűleg elfogadható negatívumot kell a Villányi hegység faunáinak ragadozói 
kapcsán említenem a kárpáti öv hasonló korú faunáiban és azon kívül oly gyakori Meles meles atavus 
és Gulo schlossen Mustelida-alakok itteni teljes hiányát.

Még a ragadozóknál is kevesebbet tudunk a Villányi hegység faunáinak patásállatairól. 
Leleteik nemcsak hogy alkalmi egyes leletek, hanem egyben oly hiányos töredékek is, melyek szeren
csés kivételektől eltekintve még elfogadható meghatározást sem tesznek lehetővé.

Ami még ennél a gyatra megtartású anyagnál is föltűnhet a vizsgálónak, az a bihari szaka
szig felnyúló villafrankai kérődzőfajok jelentős száma. Ennyit még közelebbi fajhatározás nélkül 
is megállapíthatunk. Ezt a tényt annak idején K ormos e faunák villafrankai kora melletti bizonyí
tékként kezelte, míg Schaub határozottan e beállítás ellen foglalt állást (143.), megemlítve, hogy 
—  mint azt a Villányi hegység antilopmaradványait ismertető dolgozata más helyén is részletesen 
kifejti —  az itt talált antilop-félék csak rokonok a villafrankai alakokkal, de nem azonosak velük. 
Erre a kérdésre máshelyütt még visszatérünk.

2. A  FAUN A VÁLTAKOZÁS

Ha a X  agyli a r sá ny hegy - 6 lelethelyet földtanilag fiatal faunájával figyelmen kívül hagyjuk, 
úgy a Villányi hegység tisztán alsó-pleisztocén faunaanyagát két nagy természetes csoportra oszt
hatjuk.

Ezek a csoportok megfelelnek annak a két nagy faunahullámnak, melyeket a szerző 15 évvel 
ezelőtt villányium és biharium néven különböztetett meg (87.). A két faunaszakaszt a következő
képpen választhatjuk el egymástól.

A villányi faunaszakasz képviselői :

Desmana (mindkét — Villányi hegységből — ismert faja),
Petényiella (csak Beremendről ismerjük),
Petényia hungarica (átnyúlik Nagyharsányhegy-2-be is),
Sericulus gibberodon,
Crocidura Jcornfeldi (átnyúlik Nagyharsányhegy-2-be is),
Erinaceus lechei,
Macaca praeinnuus (csak két egyes lelet, ezért bizonytalan),
Prospalax priscus (biztos vezérforma)
Parapodemus (még bizonytalan),
Rhinocricetus éhiki (átnyúlik Nagyharsányhegy-2-be is),
Baranomys lóczyi (csak Csarnótáról ismeretes),
Promimomys cor (ugyanígy),
Villányia exilis (csak Villány-5. sz.-ról),
Dolomys (mindkét faj alsó-villányi),
Mimomys méhelyi (alsó-villányi szakasz kivételével),
Mimomys petényit (ugyanígy),
Mimomys hungaricus (ugyanígy),
Mimomys obtusus és arvalinus (csak Villány-5),
Mimomys fejérváryi (felső-villányi szakasz és Nagyharsányhegy-2),
Kislángia rex (csak felső-villányi szakasz),
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Lagurodon arankae (alsó-bihari szakaszban is),
Pliolagus beremendensis (adatok hiányosak),
Paratanuki martelinus (még bizonytalan),
Baranogale beremendensis (megfelelő leletanyaggal biztosított),
Vormela petényii (elég biztos),
Xenictis pilgrimi (bizonytalan esetleg bihari szakaszban is).

Ehhez a sorhoz még valószínűleg hozzáfűzhetnénk néhány nevet, különösen a ragadozók 
és patások közül, ezek villányi kora azonban ez idő szerint még a felsoroltaknál is kevésbé igazolható.

A bihari szakasz legalsó szintjébe átnyúló alakok, mint Petényia hungarica, Crocidura korn- 
feldi, Rhinocricetus éhiki, Lagurodon arankae és Mimomys fejérváryi kivétel nélkül olyan alakok, 
melyek elterjedésük súlyával a villányi szakaszba tartoznak és csak ritkaságképpen, egyes leletekkel 
nyúlnak át Vagyharsányhegy-2 Cricetus-os, Allophaiomys-os és Pitymys-es, tehát már kétségtelenül 
bihari faunájába.

Átmeneti alakokként kezelhetők (nem pedig mindkét szakaszban egyaránt elterjedt ala
kokként) a Mimomys pusillus és Allophaiomys pliocaenicus.

A bihari faunaszakaszt a villányival szemben egész sor, utóbbiból eddig ismeretlen villa- 
frankai-kalabriai alak újrafellépése jellemzi, valamint jóval több olyan alak, mely modern fauna
hullámként érkezik. Az első csoportba sorolhatók olyan alakok, mint Citellus, Cricetus, Lepus 
stb. (elsősorban ragadozók és patások), míg a másik.csoportot elsősorban az Arvicolida-hullám jel
lemzi az Arvicola, Pitymys és Microtus modem nemzetségekkel.

Részletezve :

Drepanosorex margaritodon (Villány-5 lelethelyen visszanyúlik a villányi szakaszba), 
Crocidura obtusa (csak a bihari szakasz középső részében),
Erinaceus praeglacialis (vsz. csak bihari).

Denevérek közül a ma is élő alakok a bihari fauna-szakasszal jelennek meg.
Citellus primigenius (Villány-5 óta bihari szakaszban végig gyakori),
Sicista praéloriger (bihari szakaszban alsó szint kivételével egyenletesen),
Spalax advenus (alsó szintből hiányzik, egyébként mindenütt),
Cricetus c. nanus (mint Püspökfürdőn, a Villányi hegységben is rövid időre — legalsó-bihari 

szintre — korlátozva),
Cricetus praeglacialis (alsó-biharitól, följebb tömeges),
Allocricetus bursae (felső-bihariban tömeges),
Cricetulus sp. (Allocricetus megjelenése előtti szintben,),
Allophaiomys pliocaenicus (legalsó-bihari szint, visszanyúlik Villány-5 szintjéig),
Arvicola bactonensis (felső-bihariban egyenletes),
Arvicola greeni (csak legfelső-bihariban),
Mimomys intermedius (Villány-5 óta, súlypontjával azonban a bihari szakaszba esik, csak 

legvégéről hiányzik),
Mimomys savini és M. majori (mind itt, mind Angliában bihari korúak),
Pitymys hintoni (elsőnek föllépő Pitymys-faj ; bihari szakasz egyik vezető faja, P. grega- 

loides-szel együtt a felső-bihari szintekben jut túlsúlyra),
Pitymys arvaloides (a másik vezető bihari alak, a Lagurodon után közvetlenül domináns 

pocokféle),
Microtus ratticepoides (Pitymys-faunák fontos mellékalakja, középső-biharitól),
Microtus nivaloides-nivalinus (fontos mellékalak a bihari szakasz felső részében),
Microtus arvalis-csoport és gregalis (elszórtan a bihari szakasz végén),
Lagurodon pannonicus (alsó-középső-bihari szakasz domináns pocokformája, mely a L. 

arankae-ból Villány-7 idején alakult ki és a felső-bihari szintben — Villány-8 — fokozatosan 
visszafej lődött ),

Lepus terraerubrae (bihari szakasz középső-felső tagjának biztos vezető alakja, alsóból isme
retlen).
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A faunisztikailag így szétválasztott villányi és bihari szakaszok az egyes alakok különböző idő
pontokon történő megjelenése és kihalása, különösen pedig a vezető alakok domináns szerepe alapján 
tovább tagolhatok. Ezt a további felosztást azonban többé-kevésbé biztosított faunaegymásutánnak 
kell alátámasztania, melyhez az egyes fajok időbeli elterjedésének fent közölt adataira kell támasz
kodnia.

A továbbiakban részletesebben bizonyításra szoruló faunaegymásután legnagyobb valószí
nűséggel a következőkben adható meg :

Villányi szakasz:

Csarnóta-2 és 1— 3 
Csarnóta-4 (?) 
Beremend-1, 2, 3, 4 
Beremend-5, 6, 7, 9, 10 
Nagyharsányhegy-1, 5 
Villány-10, 11 
Villány-3, 4 
Villány-5

Bihari szakasz :

N agyharsányhegy- 2 
Villány-7 
Villány-6
Nagyharsányhegy-4 
Beremend-8 
Villány-8/9— 12 
Beremend-6 
Villány-8/1— 8

Az itt felsorolt faunaegymásután indokolását röviden a következőkben adhatjuk.
A villányi faunaszakasz faunáinak sorát Csarnótával kezdjük. Ezt indokolják a következők.
Az egyes Arvicolida-fajok megoszlása a három villányi korú főfauna egymásutánját Csarnóta, 

Beremend, Villány-3 sorrendben indokolja. Ennek eldöntésénél különösen a Dolomys— Mimomys- 
arány alakulása veendő figyelembe : míg Csarnóta-2 faunájában a Dolomys egymaga az Arvicolida- 
anyag 66,7%-áttesziki, addigez a nemzetség Beremend-5 faunájában már az Arvicolidák 38,8%-ára 
megy le, hogy Villány-3 esetében nullává váljék. Eközben a Mimomys nemzetség képviselői 
Csarnótán még teljesen hiányoznak, Beremenden az Arvicolidák 61,2%-át teszik már ki, hogy 
Villány-3 faunájában már szinte kizárólagosan ezek adják a pocokfaunát (Villány-5 faunájában 
pl. 98,9% aAfiTOOTOys-maradványok részesedése!). Itt tehát egy meglehetősen zárt faunatörténeti 
szakasszal állunk szemben, mely magától értetődően nem szakítható szét. Arra az ellenvetésre, hogy 
ez a faunasor fordítva éppúgy elképzelhető volna, nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy ebben 
az esetben Csarnóta állattársasága egy vadidegen faunafejlődési sorba ékelődnék bele, melyben a 
két Dolomys-feb] jelenléte faunatörténetileg éppoly kevéssé volna magyarázható, mint a fauna két 
harmadkori reliktum-alakja.

Másodsorban határozottan úgy látszik, hogy a legtöbb ősi jellegű faunaelem Csarnótán 
van, míg a másik kettő sokkal kevesebb -— viszont annál több modern -— típust mutat fel és még 
ezek közül is Villány az újabb jellegű.

Miután így Csarnóta faunáját legidősebb faunaként rögzítettük, a többi fauna számára a 
következő besorolás látszik valószínűnek :

Először is ki kell egyet választanunk a csarnótai faunák közül, melyből mint típusból kiin
dulunk. Erre a célra csak a Csarnóta-2 lelethely faunája felel meg, mely ugyan kisebb, mint az 1— 3. 
lelethelyek gyűjtőfaunája, viszont ez az 1954. évi gyűjtésű fauna tartalmaz egyedül gyakorisági 
adatokat (93. 89— 94.). Ezzel összehasonlítva, Kormos gyűjtőfaunája messzemenő egyezést mutat 
a fauna faj-összetételben (Mimomys teljes hiánya, két Dolomys-faj jelenléte). így a három csarnótai 
fauna közel egykorúnak tekinthető, vagyis mindhármat a villányi szakasz legalsó szintjébe helyezhetjük.

A Csarnóta-4 lelethely kis faunája túl szegényes arra, hogy összetétele alapján pontosabb 
helyét a faunák sorában megállapíthassuk — ebben az esetben tehát meg kell elégednünk a villányi 
faunaszakaszba való általános besorolással.

A villányi faunák fejlődésmenetében a csarnótai szinthez viszonyítva határozott ugrást 
jelent a beremendi faunakomplexum, illetve ennek határozottan villányi szakaszbeli faunái (míg a 
Beremend-6 és Beremend-8 lelethelyek faunái —-. mint azt már ott részletesen indokoltuk — felső-, 
illetve legfelső-bihari korúak). Típusként itt a Beremend-5 lelethely faunáját kell választanunk — 
a Csarnóta esetében már említett okokból, annak ellenére, hogy a fauna tárgyalásánál felhozott 
okokból ez sem felel meg teljesen ennek a célnak.
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A Beremend-5 lelethely faunája bizonyos mértékig jól egyezik a csarnótai faunákkal. így 
a Csarnótán fellépő jellegzetes villányi szakaszbeli alakok, mint a két Talpa-faj, Sorex runtonensis, 
Petényia, Beremendia, Erinaceus lechei, Prospalax priscus, Rhinocricetús éhilci, Lagotherium, Plio- 
lagus, Baranogale, Pannonidis, valamint a csak félig-meddig ismert antilop-félék, itt éppúgy fellép
nek. Van ezenkívül néhány alakjuk, melyek csak ezen a két helyen lépnek föl. íg y  említhetjük a 
Desmana kormost-t vagy főleg a Dolomys milleri-1, mely Csarnótán a Beremendről már hiányzó 
D. hungaricus fajjal együtt fordul elő és az Arvicolidák túlnyomó többségét adja, bár még Beremenden 
is az Arvicolida-szám harmada fölött van. Ez a hasonlóság, illetve rokonság a két lelőhely közt 
a Dolomys-fellépését illetően annál szembetűnőbb, mivel a többi lelőhely TMomys-maradványokat 
nem adott.

Csarnótánál sokkal több faunisztikai szál fűzi össze Beremendet a Villány-3 lelethely fauná
jával. Röviden úgy is mondhatnánk, hogy Beremend Villány-3 faunájától csak abban különbözik, 
ami Beremend és Csarnóta közt közös vonás. Tehát Beremend és Csarnóta közt a hasonlóságot 
a közös primitív alakok adják, míg Villánnyal a fauna faj-állományának túlnyomó többségével 
kapcsolódik. Ahol viszont Beremend és Villány közt eltérések adódnak a faunaképben, ott föltét
lenül olyan új típusokról van szó, melyek virágzása a villányi faunával indul meg, sőt részben csak 
a Villány-5 faunában bontakozik ki valójában.

Ami pedig a többi beremendi faunagyűjtést illeti, Petényi lelete (1., 2., 3. lelethelyek) Nehring 
Dolomys milleri-típusa alapján, melyet ő Petényi gyűjtéséből eredő példányra alapított, legalábbis 
Beremend-5 faunájával egykorúnak tekinthető. Körülbelül ugyanezt mondhatjuk el K obmos kevert 
fajjegyzékéről, mely kis bővítéssel tulajdonképpen a Beremend-4 lelethely faunajegyzékeként 
fogadható el. Ezzel kapcsolatban azt is meg kell állapítani, hogy K okmos faunalistája messzemenő 
egyezést mutat Beremend-5 faunájával, illetve ezzel minden valószínűség szerint teljesen egykorú. 
Beremend-7 faunája viszont Méhely Arvicolida-adatai alapján (Dolomys és Mimomys együttes 
előfordulásban) megint csak a Beremend-5 faunájával hozható a legszorosabb kapcsolatba. Végül 
Beremend-9 és Beremend-10 csak nagy vonásokban tekinthető villányi korúnak, minden pontosabb 
szintmegjelölés lehetősége híján.

Nagyjából utóbbit kell a Nagyharsányhegy-1 faunájáról mondanunk, ahol a jelek arra mutat
nak, hogy Dolomys nélküli Mimomys-faunáról, tehát Beremendnél határozottan későbbi időről van szó.

A sor következő tagja Kormos klasszikus Villány-3 gyűjtőhelye, mely világhírét biztosító 
fajgazdagsága ellenére — az egyes fajok gyakorisági számadatainak teljes hiánya miatt — a finomabb 
besorolás céljaira csak egészen korlátozott formában használható fel.

A lelethely a beremendi faunatípustól elsősorban a Aíimomys-úijok hatalmas előretörésében, 
a Dolomys-fajok teljes eltűnésében és a már többször említett ősi alakok teljes hiányában különbözik. 
E különbségekkel szemben a faunaelemek többsége a két faunatípus szoros kapcsolatát domborítja 
ki (általános faunakép, Lagurodon föllépése mindkét faunában — és mások).

Villány-3 faunatípusát tükrözi vissza Villány-4 is (Dolomys nélküli Mimomys-fauna) előbbi 
közvetlen közelében!.

Villány-3 faunája után kell Villány-5 faunáját helyeznünk, mely földtanilag is előbbi fedőjét 
képezi. Faunisztikailag ugyan az innen kimutatott állattársaság rendkívül hasonlít Villány-3 fauná
jához, a behatóbb vizsgálat azonban jellegzetes különbségeket tud köztük kimutatni.

A különbségek közt, mint legszembetűnőbbet, a Lagurodon teljes hiányát említhetjük a 
Villány-5 faunájában, valamint a bihari faunaszakaszra utaló új alakok fellépését ebben a faunában. 
Ezek közt a Drepanosorex margaritodon-t, Mimomys intermedius-t és Allophaiomys pliocaenicus-t 
említjük, melyek gyakorisági maximuma a bihari szakaszban fekszik és Villány-5 szintje alatt 
sehol sem jelennek meg.

A Villány-5 lelethely faunájával bezárul a villányi szakaszba sorolható alsó-pleisztocén 
faunák sorozata a Villányi hegységben és egy új faunahullám indiü el a bihari szakasz 
faunáival.

A villányi szakasz faunáival kapcsolatot mutató átmeneti állattársaságok révén a villányinál 
sokkal könnyebb a bihari szakasz bevezető faunatípusát kiválasztanunk. Egyrészt, mert Villány-5 
faunájában már a bihari hullámra emlékeztető átmenetek egész sorát találjuk, másrészt, mert a 
Nagyharsányhegy-2 és bizonyos tekintetben a Villány-7 faunája is kiegészíti ezt az átmeneti 
jelleget.
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Az alsó-bihari faunák legidősebb típusát adó Nagyharsányhegy-2 állattársaságát elsősorban 
néhány fontos villányi szakaszbeli alak fennmaradása jellemzi. Ilyenek : Petényid hungarica, 
Crocidura kornfeldi, Bhinocricetus éhiJci, melyek e faunának Villány-5 és a többi villányi korú faunával 
közös alakjai. Az AUophaiomys a Villányi hegységben ezen á lelethelyen kívül még Villány-5 fauná
jában lép fel. Ezekkel szemben azonban Nagyharsányhegy-2 faunájában már megjelenik a Cri- 
cetus nemzetség első hírnöke (bár egy eddig csak Püspökfürdőről — ott is AUophaiomys társaságá
ban — ismert), a Pliomys, AUophaiomys, valamint egy közelebbről nem meghatározható, nem 
gyökeresfogú, viszont cementkitöltéses Microtina, végül a Villány-5 faunájából teljesen hiányzó, itt 
viszont domináns pocokféleként fellépő Lagurodón — a Beremend és Villány-3 villányi korú fau
náiból ismert ősibb fajjal.

Nagyharsányhegy-2 faunatípusához ugyancsak ősi faunamaradványai révén szorosan kap
csolódik Villány-7 faunája. Ezt a kis állattársaságot részben a faunában domináns elemként fellépő 
Lagurodon jellemzi, az ősibb arankae és a bihari faunákra jellemző pannonicus közti morfológiai 
átmenetet képviselő alakban, másrészt a bihari faunák tömeges Cricetus-formája, éppúgy, mint az 
első valódi Spalax és a bihari faunák legelső fajra meghatározható Pitymys-alakja, a P  hintoni.

E két alsó bihari faunára a szakasz két típusos képviselője következik. Ezek egyike, Nagy- 
harsányhegy-4 faunája megint csak fenntartással használható fel finomabb rétegtani besorolásra, 
miután fajainak gyakorisági viszonyairól semmi adatunk nincs és az eredetileg ,,gyűjtő” -faunából 
utólag kellett a belekevert villányi elemeket kizárni.

A második idesorolt faunáról — Villány-6 — 1953. érd gyűjtéseink révén elfogadható faj
gyakorisági számaink vannak. Ha a két lelethely faunalistáit összehasonlítjuk, rögtön feltűnik azok 
nagy egyezése ; mindkettő jellegzetes bihari fauna Pitymys-, Microbus-, Arvïcola-îa,]okkal, Lagu
rodon, Lepus, Cricetus, Allocricetus, Citellus és más nemzetségek e korszakra jellemző alakjaival. 
Ha azonban azt is megnézzük, hogy hogy viszonylik egymáshoz a két állattársaság ősi alakok fenn
maradása szempontjából, akkor már a faunalista alapján is bizonyos eltéréseket fogunk tapasztalni : 
Villány-6 faunája Mimomys pusillus, M. savini és M . majori fajaival kétségtelenül idősebb jellegű, 
mint X  agv harsán yh egy - 4 más Mimomys-f&jok nélküli faunája. Ami viszont a két faunát —  a bihari 
faunák összetételéről rendelkezésünkre álló ismeretek alapján — erősen összeköti, az a Crocidura 
obtusa faj e két lelethelyre korlátozódó fellépése ; a bihari szakasz többi faunájából teljességgel 
hiányzik ez a faj. Arra a kérdésre azonban, hogy a két fauna egymáshoz korra és fáciesre pontosan 
hogyan viszonylik, csak az egyes alakok, elsősorban pocokfélék gyakorisági adatainak pontos isme
retében tudnánk szabatos választ adni.

Éppen ezért az időben ugyan Nagyharsányhegy-4 után következő, de az ennél valamivel 
idősebb, számszerű adatokkal is alátámasztott Villány-6 faunával közvetlenül összehasonlítható 
Villány-8 lelethely rétegtani helye már sokkal pontosabban rögzíthető. A teljes fauna képe azt mutatja, 
hogy Villány-6 és Villány-8 faunái közt komoly különbségek adódnak. így Viilány-6 lelethelyen a 
Sorex runtonensis-szel egyforma gyakoriságban fellépő Crocidura obtusa Villány-8 valamennyi szint
jéből hiányzik. Ugyanez a helyzet a Cricetulus és Allocricetus esetében : az előbbi csak Nagyharsány- 
hegy-4 és Villány-6 faunájában lép fel, az utóbbi viszont csak Villány-8 faunáiban. Említést érdemel 
ezenkívül a Spalax-maradványok hiánya, a szóban forgó nagyharsányhegyi faunából, bár az idő
sebb Villány-7 faunában már fellépő alak ebben a faunában esetleg csak véletlenül hiányzik. Végül 
a Villány-6 faunájában még föllépő Mimomys-fajok hiánya emelendő ki a Villány-8 faunánál.

A gyakorisági adatok összehasonlítása különösen a két fauna Arvicolidái közt mutat igen 
jellegzetes különbséget. Az egyes pocokfajok számarányának százalékos eloszlási görbéje igen szem
léltetően mutatja a Villány-6 faunájában még a pocokmaradványok 70%-át meghaladó gyakoriság
ban fellépő Lagurodon pannonicus gyors visszahúzódását, illetve teljes eltűnését a Villány-8 szel
vényében és ezzel párhuzamosan a Microtinák, előbb a Pitymys, majd a Microtus, illetve Arvicola 
térfoglalását, sőt ezen belül az egyes fajok egymást követő hullámokban lezajló dominancia-váltását 
(lásd 2. ábrát).

A Villány-8 lelethely faunái egyenletes fejlődést mutatnak a legalsó 12. szinttől fölfelé a 
9.-ig, melytől faunaszegény, a fajok összetételét tekintve hirtelen változást jelentő sorozat követ
kezik. E szinteket (1— 8.), amennyiben a rendelkezésünkre álló, igen kevés adat az összehasonlításra 
egyáltalában lehetőséget nyújt, néhány, még a bihari szakaszra utaló alak mellett a Microtus gregalis 
és M . arvalis-agrestis fiatalabb alakok megjelenése jellemzi. Rétegtani viszonyukat a mélyebb
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szintekkel üledékhézag és a képződmény színének éles megváltozása jól érzékelteti, faunisztikai 
tekintetben azonban a hézag még messzemenően kitöltésre szorul.

E hézag vagy helyesebben a hézag egy részének kitöltési lehetőségét nyújthatja a Beremend-6 
lelethely kis faunája. A fauna tulajdonképpen a Cricetus nemzetség egy óriásformájának, a C. runto- 
nensis-nek akkumulációja, melyet Arvicola aff. greeni és Pliomys, valamint a Villány-8 faunájából 
teljesen hiányzó Crocidura obtusa egészít ki. A fauna besorolását a Villány-8 vöröses agyagsorozatát 
követő üledékképződési hézag idejére inkább földtani, mint faunisztikai érvekkel támaszthatjuk 
alá, amennyiben a kis beremendi fauna üledékképződés nélküli eróziós szakaszt képvisel. Az egyetlen 
érv, mely e besorolás ellen szól, a Crocidura fellépése ebben a faunában. Ha az Arvicola egy modern 
fajának jelenléte nem zárná ki ennek lehetőségét, feltehető volna, hogy ez a kis fauna egy Villány-6 
és Nagyharsányhegy-4 faunaszintjei közé iktatott kis eróziós szakaszt képvisel. Természetesen 
túlzás volna egy CVociiiwa-előfordulásra egy egész eróziós szakaszt alapítani! Valamennyi rendel
kezésünkre álló adat összevetése mellett úgy látszik, leghelyesebb lesz ezt a kis faunát a Villány-8 
lelethely 8. és 9. szintje közé helyezni.

Egyelőre csak a bihari faunaszakaszba való sorolás valószínűségét tehetjük föl a Villány-8 
felső, tufás löszös-vályogos 1— 8. szintjeinek esetében a néhány nem perdöntő lelet alapján.

Összefoglalóan a villányi és bihari faunaszakaszokon belül a következő faunaszintek 
egymásutánját állíthatjuk fel :

A )  Villányi faunaszakasz :

1. Dolomys-szint. — Típus: Csarnóta-2. — További faunái: Csarnóta-1, valamint való
színűleg Csarnóta-3 és Csarnóta-4. — Arvicolidái : Uralkodóan Dolomys-fajok, kíséretük
ben néhány mellékalak ; reliktum-típusok ( Baranomys, Promimomys) .

2. Dolomys—Mimomys-szint. — Típus : Beremend-5.— További faunái : Beremend-1, 2, 3, 
Beremend-4, ezenkívül valószínűleg Beremend-7 és 9— 10. —- Arvicolidái : Uralkodóan 
Dolomys és Mimomys egymásmelleit, kísérőalakok. Lagurodon és Glethrionomys.

3. Mimomys—Lagurodon-szint. — Típus : Villány-3. — További faunák : Villány-4, Villány
i i ,  valamint valószínűleg Nagyharsányhegy-1, Villány-1 és 2, Villány-10. — Arvicoli
dái : Uralkodóan Mimornys-fecjok kíséretében Lagurodon, mellékalakok Kislángia és
Glethrionomys.

4. Mimomys—Kisláhgia-szint. — Típus : Villány-5. — További faunái ismeretlenek. —
Arvicolidái : Uralkodóan Mimornys-íajok (jóval 90% fölött is), kíséretében elsősorban 
Kislángia, jelentéktelen mennyiségben Villányia, Glethrionomys és Allopkaiomys.

B)  Bihari faunaszakasz :

1. Lagurodon- Allophaiomys-szint. — Típus : Nagyharsányhegy-2. —  További faunái isme
retlenek. —  Arvicolidái : Uralkodóan Lagurodon aranlcae (a pocokmaradványok 90%-a 
fölött is), kísérő alakok Allophaiomys és Pliomys. Megjelennek az első valódi Microtinák. — 
Cricetus megjelenik, viszont a villányi alakok (Crocidura Jcornfeldi, Rhinocricetus, Mimomys 
fejérváryi) még élnek.

2. Lagurodon átmeneti szint, —  Típus : Villány-7. — További faunái ismeretlenek. —
Arvicolidái : Lagurodon, az aranlcae-pannonicus átmeneti alakban uralkodó, mellette 
Mimomys-fajok, Pliomys episcopalis és a Pitymys-Microtus-hullám első tagjaként : P. hin
teni. A Lagurodon-Allophaiomys-szint villányi jellegű reliktumai már teljesen hiányoznak.

3. Lagurodon—Crocidura-szint. —  Típus : Villány-6. — További faunái ismeretlenek. —
Arvicolidái : Lagurodon pannonicus uralkodó (pocokfélék 70%-áig), mellette Pitymys,
Microtus-ЪпШат elindul, első ArvicolaAeXetek stb. — Sorex mellett Crocidura igen gya
kori, Cricetus tömeges, Allocricetus helyett csak Cricetulus. Első ő'icisto-előfordulások.

4. Lagurodon—Lepus-szint. — Bizonytalan -— Típus : Nagyharsányhegy-4. —  További 
faunája esetleg Beremend-8. —  Arvicolidái : valószínűleg fentiek. —  Előbbitől az üledék 
fakósárgás színében és a Zeptís-maradványok tömeges fellépésében különbözik (bár 
utóbbi jelleg lehet cönológiai is).
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5. Lagurodon-Pitymys-szint. — Típus : Villány-8/12. —  További faunák ismeretlenek. — 
Arvicolidái : Lagurodon erős visszahúzódásban (50— 60%-ról 20%-alá), Pitymys viszont 
(P. arvaloides elsősorban) előretör. —  Cricetulus nyomtalanul eltűnt, helyette Allocri- 
cetus, Cricetus pedig tömeges.

6. Pitymys—Microtus-szint. ■— Típus: Villány- 8/9——11. — További faunái ismeretlenek. — 
Arvicolidái : Uralkodó alakjai a Pitymys-îsijok (a P. arvaloides domináns szerepét itt a 
P. hintoni-gregaloides veszi át), mellettük feltörnek a Microtus-fajok (elsősorban M. ratti- 
cepoides). Lagurodon teljesen eltűnik, az egyetlen átjövő Mimomys-faj (intermedius) 
itt a leggyakoribb, majd el is tűnik.

7. Microtus-Arvicola-szint. — (Egyelőre elméleti, típus nem jelölhető ki; Beremend-8 jel
lemzi a legjobban.)

8. Zárószmt, még tisztázatlan jellegzetességekkel. — Ide sorolható Villány-8/1— 8, vályogos 
löszös üledéksorával, hiányos faunisztikai képével.

3. A RÉTEGVÁLTAKOZÁS

A fentiekben vizsgált lelethelyek jellegéből következik — hiszen kivétel nélkül hasadék-, 
kürtő- és barlangkitöltésekről van szó az akkori karsztterületen — , hogy a Villányi hegység ősgerinces 
faunáinak egymásutánjában a geológus elképzelése szerinti rétegegymásutánról nem is lehet szó.

Csak három helyen olyanok a rétegtani viszonyok, hogy legalább egy kéttagú rétegsor 
megállapítására adnak lehetőséget.

Az első ilyen pont Villány-3 és Villány-5 kapcsolódó lelethelyein figyelhető meg. Itt ugyanis 
a Mészkőhegy gerincén, a nagy kőfejtő keleti sarkában jól látható a terrarosszával kitöltött Villány-3 
lelethely függőleges hasadéka fölött közvetlenül a terrarosszára diszkordánsan települt Villány-5 
lelethely barnássárga vályogos hasadékkitöltése.

A két képződmény közti diszkordanciát az éles réteghatáron kívül a terrarosszás üledék 
erős cementáltsága is igazolja a fakó agyagvályog cementálatlan, laza állapotával szemben. Ezzel 
a diszkordáns fölételepüléssel a két fauna időbeli rendjét éppúgy igazolhatjuk, mint különbségeit.

A következő ilyen pont Villány-8 lelethelye, ahol a függőleges törésvonalban keletkezett 
barlang feltárt, másfél m-es üledékkitöltésében terrarossza-szerű képződményt mutat, mely két egy
mást követő, illetve bizonyos tekintetben egymásba átmenő faunafejlődési szakaszt képvisel ősmarad
vány-zárványaiban .

A harmadik ilyen pont szintén Villány-8 lelethelyéhez fűződik : akárcsak Villány-3 és 5 
esetében, itt is a barlang 9— 12. terrarosszás szintjeit világossárga, tufás-löszös vályog fedi diszkor
dánsan. Bár a diszkordanciát itt nem támasztja alá a fedő sorozat cementálatlansága, az üledékkép
ződés formája a két sor közt itt is éles határt von : míg ugyanis az alsó, vöröses sorozat mészlerakó- 
dásai kivétel nélkül teljesen átkristályosodottak, a fölső vályogsorban ennek nyoma sincs, csak porlós- 
tufás meszes szakaszokat találunk itt.

Az itt felsorolt rétegtani, települési adatokon kívül a faunák időegymásutánjának egy további 
ellenőrzési lehetőségét dolgozhatjuk ki, melynek segítségével ha nem is az egyes szintek közvetlen 
összefüggése, de a faunák villányi vagy bihai'i szakaszba sorolása megfelelő jellemző faunaelemek 
nélkül is lehetővé válik.

Ugyanis megállapítható volt, hogy valamennyi olyan lelethely, mely kelet—nyugati irányú 
hasadékban fekszik, villányi korú faunát szolgáltatott, míg a törésrendszer nagyjából észak—déli 
irányú hasadékai kivétel nélkül bihari szakaszba tartozó faunát zárnak magukba. Ez azonban azt 
jelenti, hogy a villányi faunafejlődés idején észak—déli irányú oldalnyomás a liasadékrendszer kelet— 
nyugati lefutású repedéseit szétlazította, az észak—déli irányúakat viszont összepréselte. A hegység
nyomás ilyen behatása következtében széttágult kelet—nyugati irányú hasadékok megtelhettek 
üledékkel, míg az észak—déli irányúak csak később, a megfordúlt kelet —nyugati irányú nyomás hatása 
alatt nyíltak ki, illetve ez után töltődhettek .ki üledékkel (92. 44.). Erre a kérdésre később még vissza 
fogunk térni.

A megadott faunasorrend helyességének utolsó, de nem lebecsülendő bizonyítékát a bezáró 
üledékek színárnyalatának adatai szolgáltatják.
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Ugyanis ha az egyes lelethelyek üledékmintáit színárnyalat szerint osztályozva sorba rak
juk, azt találjuk, hogy Csarnóta-2 terrarosszája sötét meggypiros, Beremendé valamivel világosabb, 
illetve élénkebb árnyalatú, Villány-3 még világosabb piros, ezzel szemben Villány-5 üledéke fakó 
sárgásbarna, vöröses árnyalat nélkül.

Egy második, párhuzamos sort állíthatunk föl a bihari szakasz faunáinak bezáró kőzetéből : 
mély, vöröseslila Villány-7 üledéke, élénk sötétvörös X agyharsán y h egy - 2 terrarosszája, határozottan 
világosabb árnyalatú Villány-6 hasadékkitöltése, még világosabb — tulajdonképpen már vörösessárga 
— Villány-8 agyaglerakódása a mélyebb szintekben, míg a fedőszintek fehéressárga színűek. Sárga 
színű Nagyharsányhegy-4 hasadékkitöltésének színe, akárcsak a beremendi 8. sz. lelethely Lepus-os 
képződménye.

Ez a két üledék-ki világosodási sor a faunafejlődési sorokkal a legteljesebb párhuzamot 
mutatja (az egyetlen Nagyharsányhegy-2 kivételével, mely világosabb színárnyalatú,' mint a Vil
lány-7 üledéke — bár itt azt sem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Villány-7 az egyetlen pont, ahol 
a ,,terrarossza” nem illites, hanem montmorillonitos DTA-görbót adott!). Itt ngyan azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy Nagyharsányhegy-2 faunája Villány-5 és az alsó-bihari faunák közti összekötő 
kapocs, ami az üledék színárnyalatában is megmutatkozhat !

Az egyes lelőhelyek üledék-mintáin Földváriné Vogl Mária DTA-vizsgálatot hajtott 
végre. A még befejezetlen vizsgálatok előzetes eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a Villányi 
hegység karsztjának üledékkitöltés anyaga szinte kivétel nélkül —  eddig csak Villány-7 bizonyult 
montmorillonitosnak — illites agyagásványt mutat, teljesen függetlenül attól, hogy mélyvörös 
terrarosszáról vagy fakósárga lösz vályogról van szó.

Ez azonban azt mutatja, hogy az üledék terrarossza jellege tulajdonképpen csak annak 
vasas kiválásától függ. Ennek alapján tehát a vörös agyagok mediterrán (télen enyhe-nedves, 
nyáron forró-száraz) éghajlatot bizonyítanak, míg a világosabb üledékek hidegebb-nedvesebb 
(Villány-5), vagy hideg-száraz (Villány-8/1— 8) éghajlati viszonyokat.

Ez viszont bizonyos mértékig jól egyezik a faunisztikai adatokkal is.

4. VTLLAFRANKA VAGY KROMER :

Az előző fejezetekben többször érintettük a villányi emelet alsó határának, illetve a villa- 
frankai emelettől való elválasztásának, vagy még ezen is túlmenően esetleg ezzel azonosíthatóságának 
kérdését.

A kérdést korszerű formában M. A. C. Hinton vetette föl először, 30 évvel ezelőtt (44.), 
mégpedig a két képződmény azonosítása mellett foglalt állást. Ót követték ebben K ormos, 
Heller, Mottl és mások.

A villafrankai és alsó-kromeri (tehát villányi) időszakok azonosításának kérdésében előbb 
Schaub (143.), majd Stehlin(15.) foglalt el kétkedő álláspontot, végül 1938-ban a szerző helyezkedett 
tagadó álláspontra (85. 89. stb.). Az utóbbi ebben az állásfoglalásban a felső-kromeri és villafrankai 
emlős makrofauna alapvetően eltérő összetételére, főleg a ragadozók terén mutatkozó különbségekre 
támaszkodott. Ezzel a felső-kromeri szint, tehát a bihari szakasz elhatárolása a villafrankaival szem
ben élessé vált, az alsó-kromeri, tehát villányi szakasz tekintetében azonban változatlanul bizony
talan maradt a kérdés.

Alábbiakban mind a két szint azonosítása mellett szóló érveket, mind az ellene hozható ellen
érveket röviden tárgyalás alá fogjuk venni.

Kezdjük az azonosítás mellett szóló érvekkel.
Tulajdonképpen Nehring volt az első, aki a beremendi faunát — arra való hivatkozással, 

hogy egy kihalt nemzetséget, a Dolomys-1 szolgáltatta — a pliocénbe helyezte (120.). Elvben ugyanezek 
az érvek vezették MÉHELYt is (109.), mikor a villányi-hegységi faunákat az ugyancsak Mimomys-os 
Arno-völgyi faunával összekapcsolva, a felső-pliocénbe tette. E történelmi alapokra építve azonosí
totta Hinton pocokmonográfiája első kötetében (44.) az itt három szintre tagolt „cromerian”  alsó 
harmadát a villafrankai emelettel. Valamennyi ilyen irányú későbbi szintazonosítás, így elsősorban 
KoRMOsé — közvetve vagy közvetlenül —  Hinton 1926-os állásfoglalására vezethető 
vissza.
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Hinton véleményét ebben a kérdésben Beremend és Nagyharsány h egy M imo mys-faj ainak 
a Cragek és Valdarno alakjaival való párhuzamosítására ( Mimomys „pliocaenicus” , M. petényii =  
M. reidi, M. hungaricus =  M. newtoni stb.) alapította.

Az azonosítás további támasza volt a villafrankai típusú antilopok fennmaradása a villányi 
szakaszban, amit Schaub nyomatékos óvása ellenére K ormos erősen aláhúzott.

Harmadik érvül jellegzetes villányi alakok villafrankai előfordulását hozhatjuk föl. Ilyen 
alakok : Prospalax priscus (Bárót—Корее, Kisláng), Lagurodon arankae (Kisláng) stb.

Végül — éppen a Lagurodon fellépéséből kiindulva — nem hagyhatjuk szó nélkül azt az igen 
határozott faunisztikai hasonlóságot, amely Kisláng villafrankai faunája és Villány-5 állattársasága 
közt fönnáll. Vegyük például elsőnek a pockokat szemügyre : Arvicolidák tekintetében mindkettő 
Mimomys-fauna, melyet Kislángia egészít ki (eltérés ebben a tekintetben csak a Lagurodon hiánya 
Villány-5 faunájában). Ugyanakkor nem felejtendő el az sem, hogy mindkét állattársaság faunafázisa 
zárótagja és mindkettő rétegtanilag eróziós (Kisláng), illetve ezt közvetlenül követő terresztrikus 
szakaszba (Villány-5) sorolandó.

A villányi és villafrankai képződmények azonosítása ellen jelentősebb érveket a következők
ben foglalhatjuk össze :

ScHAUB-bal egyetértve hangoztatnunk kell, hogy a villányi faunaszakaszban nem villafrankai 
fajok, hanem közeli rokonai, általában fejlettebb utódai lépnek fel. Ez néhány kivételtől eltekintve 
(mint Prospalax priscus), valamennyi itt szóbajövő faunaelemre vonatkozik. Mindez arra vall, 
hogy itt két egymással szoros kapcsolatban álló, egymásból folyó, különböző korú faunagenerációval 
van dolgunk. Ezt valamennyi részletesen vizsgált alak igazolja.

Ami továbbiakban Kisláng és Villány-5 hasonlóságát illeti, itt nem lehet másról szó, mint 
rekurrens fácies fellépéséről. Különösen jól látható ez a pockok esetében, melyek egy korszakban 
megjelennek, majd eltűnnek, hogy legközelebb (jórészt teljesen új fajokkal) újra előbuk
kanjanak.

Ilyen körülmények között Kisláng és Csarnóta egymás közt igen különböző, bár időben 
valószínűleg nem túl messze fekvő faunáinak eltérése is jobban érthetővé válik.

Mindent egybevetve ismereteink mai állása mellett az alsó-kromeri, tehát villányi szakasz és 
villafrankai emelet, vagy utóbbi egy részének kronológiai azonosítása nem vihető keresztül. Kétség
telen azonban, hogy az utolsó szót ebben a kérdésben csak az első gazdag villafrankai makrofauna 
adhatja meg.

5. A „POCOK-GRAFIKON”

Egy ősmaradvány-együttesben szereplő fajok egyénszám-arányának rétegtani célokra való 
fölhasználása eddig csakis a palinológiában történt meg nagyobb méretekben. Az ősállattanban csak 
az utóbbi években találkozunk vele sűrűbben (17, 190,). Aránylag gyakrabban a tengeri marad
ványok mikropaleontológiájában, protozoák, molluszkák és osztrakodák faunisztikai kiértékelésé
nél. Sokkal ritkábban alkalmazták ezt a módszert a gerincesek őslénytanában. Egyes elszigetelt 
esetektől eltekintve (Bate 3.) tulajdonképpen csak G. Brunner quarterpaleontológus használja 
következetesen (5—11.), bár csak fácies-tartalommal, amiben felső-pleisztocén anyaga a hibás. Tech
nikailag sem egészen szerencsés a palinológiában általánosan elfogadott grafikus ábrázolási mód átvé
tele (közvetlen adatleolvasási lehetőségei ellenére sem).

Összefoglaló vizsgálataink egyik feladata a rendelkezésünkre álló és mikrosztratigráfiai 
gyűjtési módszerek alkalmazásával a. kiértékelésre fokozottan felhasználhatóvá tett Arvicolida- 
anyagot újmódszerű finomrétegtani következtetésekre statisztikusan felhasználni.

Először a Villány-8 lelethely szerencsére szintesen települt vörösagyag-kitöltését gondosan 
— 10 cm-es szintekre bontva — gyűjtöttük be, majd az anyagot szintenként a leggondosabb labora
tóriumi munkával az utolsó szilánkig átválogattuk.

Az így nyert ősmaradványok Arvicolida-anyagából statisztikai vizsgálatok céljaira csak az 
alsó első zápfogat használtuk fel, kihagyva a statisztikából a csak egyik-másik alaknál meghatároz
ható különböző egyéb elemeket. Az Mx jobb- és baloldali példányai közti, néha igen tekintélyes pél
dányszámbeli különbség kiegyenlítésére a kétoldali fogak összes számát adjuk meg, így középértéket 
érve el az esetleg szélsőséges értékek közt.
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Ismételt válogatási próbák azt mutatták, hogy ugyanannak a szintnek különböző pontjáról 
gyűjtött anyag statisztikus átnézése a példányszám-arányokban igen nagy és természetesen teljesen 
önkényes eltéréseket adott, míg ugyanannak a szintnek nagy felületi kiterjedésben, de két egymás 
fölötti szakaszából gyűjtött anyagai közti számarány-eltolódás az egymást követő rétegek közti 
faunaeltolódások változásainak várható, szabályos töredékét adta.

Fenti tapasztalatok alapján az anyagokat 10 cm-es rétegekre bontva gyűjtöttük — a helyen
ként fellépő természetes rétegzés határain belül — de az egész felületre kiterjedően (amennyire ezt a 
helyi viszonyok engedték). így remélhetőleg elértük, hogy az eredeti település- és gyakorisági viszo
nyoknak a legjobban megfelelő anyaggyűjtéssel reális rétegtani kiértékelést nyújtsunk.
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2. ábra. —  A Villány-8. lelethely „pocok-grafikonja” . A számok magyarázata : 1. Mimomys sp. div., 2. M . inter
medius, 3. Clethrionomys, 4. Pliomys episcopalis, 5. Arvicola bactonensis, 6. Pitymys arvaloides, 7a. P. hinteni, 7b. P. 
gregaloides, 8. Microtus arvalinus, 9. M . ratticeps, 10. M . nivaloides, 11. M . agrestis, 12. Lagurodon pannonicus.

Az így nyert statisztikai anyagot az egész réteg, vagy szint Arvicolidáinak összlétszáma száza
lékában megadott gyakorisági számokban rétegről-rétegre fajonként grafikusan táblázatban adtuk 
meg, ahol az ordinátára a százalékszámok, az abszcisszára pedig az egymásra következő rétegek 
(szintek), illetve faunák kerülnek fel.

Elsőnek a Villány-8 lelethely szintsorozatának pocok-anyagát dolgoztuk fel diagramban. 
A 10 cm-es szintekre tagolt rétegsorból gyűjtött anyag gyakorisági arányai a grafikonban a legapróbb 
részletességgel adják vissza a fauna változás finomságait és egyben messzemenően igazolják az ilyen 
grafikus ábrázolásban visszaadott gyakorisági arányok rögzítéséből adódó következtetések realitását 
és e spektrumok különleges finomsztratigráfiai értékét.

Az itt alkalmazott módszer kronológiai értékét emeli az a tény, hogy a rétegsor esetleges 
fáciesváltozásait kizáró adatok, mint a stabil sztyep-lakó Cricetus egyenletes (csak cönológiai okokból 
folyó kis kilengéseknek kitett) gyakorisága, az erdei alakok hiánya mellett a pocok-fauna változásai, 
tényleg biológiai-kronológiai okokra vezethetők vissza. Az egyéb behatások kielemzésére a három 
statisztikusan kiértékelhető fő mikrofaunacsoport (cickányok—hörcsögök—pockok) egymáshoz 
viszonyított gyakorisági arányait is ellenőriztük, ami szintén hozzájárult a grafikonok használha
tóságának emeléséhez.
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A grafikus ábrázolás (2. ábra) oly részletességgel adja vissza a Lagurodon visszahúzódásával 
és az ezzel párhuzamos Pitymys-, Microtus-, majd kezdődő Arvicola-huWkm egymást váltó fázisai
val beálló arányszámeltolódásokat, amilyen formában és lefolyással azt e grafikus ábrázolás nélkül 
nem is sejtettük volna.

A Villány-8 lelethely pocok-grafikonjának kielégítő eredményei azt a gondolatot ébresztették, 
hogy a rétegsorban ugyan nem összekapcsolt, kronológiai sorrendjükben azonban egymással biztosan 
összekapcsolt villányi-hegységi faunákat is hasonló pocok-gyakorisági grafikonban egyesítsük folya
matos faunaváltozási képbe. A kísérlet — mely természetesen nem mérkőzhet szabatosságban a 
Villány-8 lelethely faunája alapján készített, kisebb időszakaszt magába záró grafikonnal, a 3. ábrán
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3. ábra. —  A  számok magyarázata : 1. Baranomys, 2. Promimomys, 3. Dolomys, 4. Mimomys, 5. Pliomys, 6. Kis- 

lángia, 7. Glethrionomys, 8. Lagurodon, 9. Allophaiomys, 10. Arvicola, 11. Pitymys, 12. Microtus.

látható. Ez a grafikus ábrázolás az előzőtől elsősorban abban különbözik, hogy néhány statisztikailag 
nem kiértékelt fauna (pl. Villány-3) is szerepel benne, hozzávetőleges arányszámokkal. Másodszor 
az egyes itt szerepeltetett faunák egymásközti idő-távolságát —  e célra még rétegsor-vastagságok 
sem állván rendelkezésünkre — teljesen a faunaváltozások viszonylagos arányában vettük fel — ahol 
ilyen adatok megfelelő mennyiségben álltak rendelkezésünkre.

Ami az itt adott ábrázolási mód minden bizonytalansága mellett is szemünkbe ötlik, az a 
Mimomys-, Lagurodon- és Pitymys— Microtus-ís,wa ák egymást váltó hullámainak szabályossága, 
amit csak az alsó-villányi szakaszban betörő Dolomys-hullám közbeékelődése zavar meg. Kisebb 
kiugrásokat a kis Mimomys-utóhuHhmok adnak annak végleges eltűnése előtt. Az éles Dolomys- 
betörést csak a mediterrán öv faunáinak rövid tartamú észak felé eltolódásával, vagy az általános 
sztyep-jellegben esetleg beállott nagyobbmérvű eltolódással magyarázhatjuk.

Ami a továbbiakban ezen a grafikonon feltűnik, az az egymást követő dominancia-viszonyok 
gyors változása, mégpedig nemcsak faj-, hanem nemzetség-nagyságrendben, ahelyett, hogy hosszab
ban kitartó fajok vissza-visszatérő dominanciával többször is váltogatnák egymást a faunaképben, 
mint azt a felső-pleisztocén faunagrafikonok mutatják. Ez viszont az éghajlati behatások jelenték
telen szerepét igazolná az alsó-pleisztocénben.

Éppen ezért, megfelelő ellenőrző kép céljából a magyar medence ,,würm” -kori faunáiról és 
Brunner adatainak (9). felhasználásával a középnémetországi Pottenstein melletti Kleine Teufels-

7 Kretzoi : Villány



höhle barlang rétegsorának Arvicoiidáiról állítottunk Össze megfelelő gyakorisági arány-grafikont 
(4. ábra), melyek a következő tanulságokat hozták :

Ha az egyes fajok gyakorisági százalék-adatait bizonyos sorrend szerint rakjuk egymás fölé, 
vagyis kezdjük alul a primitív alakokkal, majd folytatjuk a délibb, majd mind északibb elterjedési! 
fajokkal, befejezve a szélsőséges tundraalakokkal, akkor a grafikon le-föl hullámzó görbéje tökéletes 
éghajlat-görbét ad mindkét területről. Ez a „biológiai klímagrafikon”  aránylag jó összhangban áll 
az eddigi faunavizsgálatok és különböző egyéb jégkorszaki vizsgálat felső-pleisztocénre vonatkozó 
eredményeivel.

Ezenfelül a magyar ,,würm” -kori faunaspektrum összehasonlítása a németországival azt az 
eredményt hozza, hogy a görbe egyes tagjainak lefutása ugyan teljesen párhuzamos, de nem azonos 
tartalommal : míg ugyanis a magyar faunaspektrumban az Arvicola a vezéralak, melyet csak a hideg
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4. ábra. —  A  Teufelshöhle felsőjégkori és holocén rétegsorának „pocok-spektruma” . A  számok magyarázata: 
1. Clethrionomys, 2. Arvicola, 3. Pitymys subterraneus, 4. P . gregaloides, 5. P. arvaloides, 6. Microtus arvalis-agrestis, 
7. M. brandi, 8. M . malei, 9. M . ratticeps, 10. M . nivalis, 11. M . gregalis, 12. Dicrostonyx torquatus, 13. Lemmus

lemmus.

előtörésekben szorít vissza erősen az északi faunahullám előtörő frontja, addig a németországi gra
fikonban ez az alak egészen visszahúzódik az itt domináns Microtus arvalis—agresfis-csoporttal szem
ben, mely feltűnően azonos terjedelmű csúcsokkal emlékeztet a magyar grafikon Arvicola-csúcsaira, 
míg a magyar grafikonban a Microtus arvalis—agrestis sávja feltűnően emlékeztet a német grafikon 
M. nivalis sávjára (mely viszont a magyar grafikonban erősen visszahúzódik). Nem célunk a két 
grafikus ábrázolás részleteinek taglalása, így röviden csak közreadjuk őket összehasonlítás céljából — 
röviden utalva arra, hogy míg az alsó-pleisztocén grafikon általában egymást leváltó faunaelemek 
egymásutánját adja, addig a „würm” -grafikon ugyanannak a faunaegyüttesnek az éghajlati okokra 
visszavezethető ide-oda hullámzását mutatja.

Végül még megemlíthetjük, hogy a tirréniemelet (riss-würm-|-würm) idejéből túlkevés adatunk 
van arra, hogy az egyes Arvicolidák dominancia-váltakozásából az egész pleisztocénre kiterjedő egy
séges képet szerkesszünk, akár durva megközelítésben is. Annyit azonban itt is megismételhetünk, 
hogy az Arvicolida-faunák jellegzetes dominancia-hullámokban váltogatták egymást : egy felső- 
kalabriai Mimomys-dominanciára (primitív fajokkal) előbb a villányi szakaszban egy Dolomys, majd



egy újabb Mimomys-fauna (előrehaladott fajokkal) következik, melyet a bihari szakaszban előbb egy 
LaxjurodonAmAkm., majd. ezt váltó Pitymys—Microius-ítmna követ, a tirréniben valószínűleg 
Arvicola—Pitymys—M icroÍMS-faunák éltek, nagyrészt Arvicola-dominanciával, hogy ezt a „würm” 
hullámban bonyolult éghajlatbehatásoktól tarkított Arvicolida-fauna egyébként valószínűleg egy
séges hulláma kövesse. Azonban addig is, amíg eljutunk odáig, hogy az egész pleisztocénre kiter
jedő összefüggő spektrumot állíthassunk össze az Arvicolidák gyakorisági viszonyainak alakulásáról, 
addig még sok gondos gyűjtés, statisztikus vizsgálat és kiértékelő munka vár a kutatóra. Az viszont 
kétségtelen, hogy a rétegtan, kronológia, klimatológia, ökológia és biocönológia eddig nem is remélt 
adatokkal fog e vizsgálatokon keresztül gazdagodni.

X. ÖSSZEHASONLÍTÁS ÉS PÁRHUZAMOSÍTÁS

A Villányi hegység alsó-pleisztocén faunáinak vizsgálatából leszűrt szintézis szükségessé 
teszi a távolabbi területek hasonló korú faunáival való összehasonlítást. Erre szükségünk vari egy
részt azért, hogy a helyileg leszűrt következtetések általános vagy helyi érvényességét eldönthessük, 
másrészt viszont — amennyiben erre mód kínálkozik — a helyileg tisztázott rétegtant és kronológiát 
minél távolabbi területek számára hasznosítsuk.

Nem a mi feladatunk, hogy minden helyi jelentőségű kis leletet rétegtani rendszerünkbe 
beerőszakoljunk ; sokkal inkább arra kell súlyt fektetnünk, hogy a legjobban ismert, klasszikussá 
vált lelőhelyek faunáival vessük össze a Villányi hegység nemkevésbé klasszikus faunáit és így a kül
földi ún. kulcsfaunákat sztratigráfiai rendszerük tükrében értékeljük.

Végül itt csak a mikrofauna-elemeket tudjuk közvetlen összehasonlításra felhasználni — első
sorban azért, mert túlnyomóan mikrofaunákból álló anyagunk módot sem nyújt számunkra a makró- 
faunákra kiterjedő, messzemenő következtetésekre.

1. A KÁRPÁTMEDENCE

A Kárpátmedencéből a Villányi hegység területén kívül a következő fontosabb villányi
bihari korú faunákat ismerjük :

Püspökfürdő—Betfia, Nagyvárad mellett,
Gombaszög-(Gombasek), Dél-Szlovákiában,
Osztramos, Rudabányától ÉK-re,
Répáshuta,
Budapest—Üröm,
Budapest—V árhegy,
Budapest—Gellérthegy,
Brassó—Fortyogóhegy,

valamint a Kárpátmedence nyugati peremén :
Hundsheim és Deutsch-Altenburg.

Püspökfürdőn (a lelőhely-név teljesen megtévesztő, miután a lelethelyek Betfia község határá
ban, közvetlenül annak házai fölött fekszenek, Püspökfürdővel pedig kapcsolatba sem hozhatók) 
hat különálló lelethelyet ismerünk, melyeket azonban meglehetősen együtt gyűjtöttek be, úgyhogy 
a nem egészen egykorú faunák csak egyik-másik sajátságukkal csillannak ki a ,,gyűjtő” -faunából, 
melybe azokat összekeverték, szétválasztani azonban már nem tudjuk őket. Egyedül K ormos VI. 
sz. lelethelye került később elkülönítve begyűjtésre és feldolgozásra (87. 235— 261.) Betfia név alatt.

Ha utóbbit és K ormos gyűjtőfaunáját (56. 40— 56; 60. 323— 346.) összehasonlítjuk Nagyhar- 
sányhegy-2 faunájával, az eddiginél sokkal tisztább képet nyerhetünk ennek összetételéről és jellegéről.

Ha mindenekelőtt az endemizmus, vagy a Villányi hegység déli fekvése folytán fönnálló 
faunisztikai eltéréseket, mint a Gulo, Meles és Castoridák jelenléte Püspökfürdő, Gombaszög, Hunds- 
heim faunáiban, figyelmen kívül hagyjuk, akkor két faunatípust különböztethetünk meg egymástól.

Az első faunatípus tiszta Nagyharsány-2 jellegű. Allopkaiomys, Lagurodon (aranlcae-pannoni- 
cws-átmenet !), Mimomys intermedius, M. pusillus, Cricetus c. nanus stb. ennek beszédes bizonyítékai. 
A másik faunatípus egy Lagotherium-Lepus faunát ad Mimomys- és Pi/ymys-maradványokkal (de
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Microtus nélkül!), ennek összetétele túl sok ellentmondást tartalmaz, mintsem egységesnek tekint
hetnénk. A faunában nem ritka Gliridák végül bizonyos erdei jelleget is kevernek a faunaképbe. 
Ilyen körülmények közt új gyűjtések nélkül aligha vállalkozhatunk az utóbbi faunarészleg össze
tételének rekonstrukciójára és kor viszonyainak tisztázására.

A brassói lelőhely (63. 1— 21.) magas fekvése és alpi környezete ellenére is tisztán mutatja 
a felső-bihari szakasz Pitymys—Microtus szintjének típusát, közvetlenül a Lagurodon eltűnését meg
előző összetételében. Az e szintre jellemző alakok mellett az endemizmusok említést sem érde
melnek.

Gombaszögről ugyan több különálló lelethelyről gyűjtöttek bihari korú faunákat, azonban 
ezek jórésze elhanyagolható kicsinységű a fő-fauna mellett, vagy pedig ezzel már eredetileg összekever
ték (163. 9— 20.). Maga a fő-fauna (85. 88— 157.; 86. 105—439.) endemizmusaiban Püspökfürdőre 
emlékeztető (Gulo-s, Meles-es), de máshonnan nem ismert alakot ( Xenocyon) is felmutató közép- 
felső-bihari fauna, melynek mikrofaunája (Sorex, Crocidura, Drepanosorex,Pliomys, Microtus, Clethrio- 
nomys, Cricetus runtonensis, Allocricetus és más nemekkel) Arvicolidákban túl szegény ahhoz, hogy 
valamelyik pocokszintbe kétségtelenül beilleszthessük.

Rudabányától ÉK-re, Tornaszentandrás nyugati határában fekszik az Osztramos -— kör
nyezetéből élesen kiemelkedő — ladini korú wettersteini mészkő-tömege (2. 135— 146. térképpel ; 
26.), melynek hasadékait a karsztos felszín közelében feketésvörös, általában erősen összekötött 
vasas agyag tölti ki. Innen Pantó Gábor és szerző 1955. őszi gyűjtéséből kisebb faunát sikerült 
meghatározni (a csigák határozását Bartha Ferenc végezte), mely a következő fajokat adta :

Clausilia indet.
Helicigona lapicida (Linné)
Fruticicola fruticum Müller 
Diplopoda indet.
Ophidia indet.
Rhinolophus cf. hipposideros (Bechstein)
Myotis sp. indet.
Glis antiquus K ormos 
Apodemus cf. sylvaticus (Linné)
Pliomys episcopalis Méhely

A kis fauna kora a Pliomys-előfordulás alapján kétségtelen bihari, mégpedig a Glis-lelet alap
ján annak püspökfürdői fáciesében. A hasadékkitöltés agyagjának igen sötét színe élénken emlé
keztet a Villányi hegységben az alsó-bihari hasadékkitöltések színére. Végül itt említhetjük meg, hogy a 
vörösagyaggal kitöltött hasadékok iránya itt is nagyjából hosszanti, tehát messzemenően egyezik a 
Villányi hegységben a bihari faunákat adó hasadékkitöltéseknél tapasztaltakkal.

A budapesti Várhegy „mindéi” -kori teraszának faunás (114. 65—70.) lelőhelyéről az utóbbi 
időben kisebb mikrofauna anyag került a Magyar Nemzeti Múzeumba Jánossy D. kezébe, akinek 
szóbeli közlése szerint a feldolgozás alatt álló fauna Lagwoíúm-maradványokat is tartalmaz. Miután 
utóbbi a L. pannonicus fajhoz tartozik, csak fiatalabb, bihari faunáról lehet szó, amit a mikrofauna 
többi része is igazol. Helyét azonban nem tehetjük a Lagurodon—Pitymys-szint fölé, legfeljebb a Pity
mys—Microtus-szint kezdetéig.

Egy második budapesti lelethelyről Szabó J. (158. 22.), majd Petényi(132. 88.) ad hírt: 
a Gellérthegyen, a Citadella közelében vörösagyaggal kitöltött hasadékból,, Ursus spelaeus”  koponya 
és ,,Bos priscus”  ujjperc került elő. A Nemzeti Múzeumban megőrzött anyag közelebbi határozásra 
nem elégséges, így időbeli besorolása bizonytalan marad.
*. ■ A hundsheimi fauna K ormos revíziója révén egyöntetűvé vált (77. 1 —15., 157— 171.). 

Pliomys, Arvicola (mind bactonensis, mind greeni), Pitymys, de arvaloides nélkül, Microtus (arvalis- 
csoport!), valamint Allocricetus, Cricetus runtonensis, Lepus (de nem Lagotherium), ezeken kívül a 
három Talpa-faj, Sorex és Drepanosorex, mind olyan alakjai a faunának, mely a felső-bihari szakasz 
Microtus—Arvicola-szintjére utal, a megelőző Pitymys—Microtus-S7,\rú, számos elemével. De az is lehet — 
és talán ez a valószínűbb, hogy a,Pitymys— Microtus-äzint egy északibb jellegű faunájával állunk szem
ben, a Villányi hegységben csak a következő szintben megjelenő Arvicolidákkal.
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2. AZ A LP O K -K Á R PÁ T O K TÓ L  É-RA FEKVŐ TERÜLET

Az Alpoktól—Kárpátoktól É-ra a Morva- és Cseh-medencében néhány fontos alsó-pleiszto
cén lelőhelyet tártak föl, további még nagyobb jelentőségűek pedig éppen feltárás alatt állnak.

Köztük a brünni Stránská skála („Lateiner Berg” ) lelethelyei gazdag, de bizonyos tekintet
ben elgondolkoztató faunát adtak. A gyűjtés folyamán ugyanis kezdetben jellegzetes bihari faunát 
emeltek ki, melyet egy ugyaninnen származó utolsó eljegesedésben Dicrostonyx-fannával kevertek 
össze. Tekintettel azonban arra, hogy az egymástól elég távol eső időszakokból származó anyagok 
megtartási állapota és színe eléggé elüt egymástól, az idősebb fauna ősmaradvány-anyagát a felső
pleisztocén Dicrostonyx-faunától jól el lehet választani. Ezzel a hosszantartó bizonytalanságnak és 
kiterjedt irodalmi vitának végére járhatunk. A kérdés eldöntését R. Musil kartárssal együttesen 
vettük tervbe, végrehajtása remélhetőleg a közeljövőben lehetségessé válik.

Mindenesetre ajánlatos lesz a fauna legtöbbet vitatott alakjait (Lemmus és Ovibos)  az össze
hasonlításnál egyelőre figyelmen kívül hagyni és következtetéseinket a fennmaradó faunaelemekre 
alapítani.

A fauna futólagos átnézésekor 1954-ben szerzőnek az volt a benyomása, hogy —  ami külön
ben az irodalomból ismert faunalista biztos idősebb faunabeli alakjaiból is következik —  erősen 
erdei jellegű bihari korú faunával van itt dolgunk. A  futólag átnézett anyag ugyanis közel felerész
ben G/is-maradványokat tartalmazott, ezek mellett a többi mikrofauna-elem valósággal háttérbe 
szorult.

Schirmeisen (144.), Stehlik (154. 1— 94.) és K ormos (66. 151— 160.) munkáiból ítélve 
a fauna bihari törzsét a következőkben rekonstruálhatjuk :

Desmana sp.
Trogontherium echmerlingi ( P o m e l )
G lis sp.
Cricetus c. nanus S c h a u b  
Cricetus о. praeglacialis S c h a u b  
Allocricetus bursae (S c h a u b )
Mimomys pusillus (M é h e l y )
Pitymys arvaloides H in t o n  
Pitymys hinteni K r e t z o i1 
Canis mosbachensis S o e b g é l  
Ursus sp.
Meles meles atavus K o b m o s  
Pachycrocuta breviroslris (A y m a b d )1 2 
Epimachairodus moravicus ( W o l d b i c h )
Mammuthus wüsti (P a v l o v )
Stephanorhinus etruscus ssp.
Equus sp.
Libralces c f . latifrons (D a w k i n s )
Bison c f. schoetensacki F r e u d b n b e r g .

Ha megint a kisemlős-faunából indulunk ki, megállapítható, hogy a Cricetus c. nanus, 
Mimomys pusillus, a Microfats-maradványok hiánya, valamint az a körülmény, hogy a valódi Micro- 
tinákat egyedül Pitymys-fajok képviselik, határozottan a fauna alsó-bihari korát igazolná. Mégis —- 
úgy érezzük — a fauna pontosabb besorolásának kérdését tanácsosabb lesz a tervezett revízió idő
pontjáig eltolni, annál is inkább, mert ez előreláthatólag az előzőkben közölt faunahstában is eltoló
dásokat fog okozni.

Érdekes kis faunát ismerünk középső Csehországból, Prezleticéről (185. 125— 138.), folyó
vízi terasz-lerakódásból. A fauna leírását adó V. Zázvorka és szerző 1954-ben az anyag átnézésekor 
szerzett benyomásai alapján a fauna a következő alakokat tartalmazza :

Pisces indet.
Tinca vulgaris Cu v i e b  
Esox lucius L in n é

1 Lásd 87. 248-249.
2 Lásd 85. 122,
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Reptilia in d e t .
Emys orbicularis (L i n n é )
Trogontherium schmerlingi ( P o m e l )
Mimcmys intermedius (N e w t o n )
Arvicola bactoncnsis H in t o n  
Mammuthus (?) sp . in d e t .
Rliinocerotidae in d é t .
Asinus sp . in d e t , (cf. hydrunlinus R e g a l i a )
Cervus sp . in d e t .

Eltekintve az érdekes Hsi?iMS-előfordulástól (a prezleticei biztos AsinusAelet — a jellegzetes 
patacsontról van szó — jól áthidalja e nemzetség villafrankai korú Senéze-i és a felső-pleisztocénből 
ismert számos lelete közti nagy időbeli hézagot), fontos ez a fauna, mert egy teraszlerakódás korát 
rögzíti a bihari szakasz második felében ; ennél szabatosabb besorolását azonban a vizsgálati anyag 
kicsisége miatt nem adhatjuk.

Több csehországi lelőhelyen igen sokatigérő bihari korú faunát tárnak föl a G. Zaruba és
K. Zebera kezdeményező tevékenységével újult erővel megindult cseh negyedkorkutatás kézzelfog
ható eredményeképpen F. Prosek, V. Lozek és 0. Fejfar. E lelőhelyek rétegtani érdekessége, hogy 
üledékük már nem terrarossza, hanem szürke és zöldes vagy sárga agyag, homok stb., egy részük 
erősen emlékeztet Villány-5, Beremend-8, Nagyharsányhegy-4 és Villány-8/1— 8 hasadékkitöltő 
üledékére. Ügy látszik, hogy a Cseh-medence a bihari szakasz idején már kívül esett a terrarossza- 
képződés övezetén.

Közvetlenül a magyarországi lelőhelyek után következnek fontosságban1 a dél- és nyugat
német lelőhelyek, melyek felkutatása szorosan F. Heller nevéhez kapcsolódik ; az ő — és mellette 
később G. Brunner — tevékenységének köszönhető ezen a területen néhány jól feltárt alsó-pleiszto
cén fauna részletekbe menő vizsgálata.

A németországi lelőhelyek tulajdonképpen két klasszikus faunalelet körül csoportosulnak ; 
az egyik a Sackdillingi barlang, mellyel — ugyanabban az évben, mint Magyarországon — Német
országban az alsó-pleisztocén faunák korszerű feldolgozása elindult, a másik pedig a gundersheimi 
karsztüregek faunája. Az első bihari, a másik villányi korú.

Az idősebbikkel kezdve, a gundersheimi fauna (33. 99— 160.) általában villányi faunajellegek 
mellett sok eltérő vonást is mutat. Az Arvicohdák közt először is feltűnően sok ősi formát találunk : 
Baranomys, Ungaromys, Germanomys. Az első típus Csarnótáról került elő elsőnek, a második püspök
fürdői alak, a harmadik viszont az Ungaromys-hoz csatlakozó különleges alak.

A Mimomys-ïajok részben Beremend— Villány faunáinak szokásos alakjai, ezenkívül azon
ban a legfelső villányi, illetve alsó-közép-bihari faunák M. p u s i l l u s végül a M. hassiacus speciális 
alak.

Ezekhez csatlakozik egy Lagurus pannonicus néven ismertetett alak és egy igen hiányos 
Arvicola-\e\et. Előbbi nem azonosítható a Lagurodon pannonicus-szál ; jobban vág viszont a L. 
агапкае fajjal, de rövid, külső oldalán zománcborda nélküli „sisakja” , valamint ezzel teljesen össze
folyó prizmapárja révén annyira elszigetelődik, hogy ajánlatos lesz Lagurodon helleri n.sp. néven a 
másik két fajtól elkülönítve kezelni.

Végére maradt az Arvicola-adat, melyről Heller (33. 137.) a következőket mondja : „Ein 
schlecht erhaltener oberer M2 gehört zu Arvicola, welches Geschlecht ebenfalls durch wurzellose 
Zähne ausgezeichnet ist ; doch ist eine genauere Bestimmung wegen der schlechten Erhaltung nicht 
möglich” .

Az Arvicolidákon kívül a kisemlősfaunában a közömbös villányi-bihari alakokon kívül a Sori- 
cidák közt találjuk a Beremendia-t, Petényia-t és egy Sorex-fajt, azután nem kevesebb, mint 13 
denevérfajt — látszólag valamennyi kihalt fajhoz tartozik — Serturus-1, egy új pele-nemzetséget 
és egy új Apodemus-fajt. A nyulak közül itt csak a Lagotherium beremendense jelenik meg, míg az 
Ochotonidákat meglepetésre egy Prolagus-faj képviseli. Emellett hiányoznak a faunából a Cricetidák 
(mind nagy, mind kis alakok), Spalacidák, Citellus, Lepus és természetesen a valódi Microtinák.

1 Itt egyelőre figyelmen kívül hagyjuk Konieprusi és más csehországi lelőhely sokat ígérő, feldolgozás 
alatt álló faunáját.
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A fauna koráról Heller munkája egy helyén (33. 148.) a következőket mondja : „Aus der 
beigegebenen Zusammenstellung ist zu ersehen, in welchen anderen, bisher bekanntgewordenen fos
silen Faunen die einzelnen Säugetierformen Mer Gundersheimer Faunenliste wieder Vorkommen. 
In Ungarn hat Püspökfürdő die meisten Arten mit Gundersheim gemeinsam (im ganzen 14). Es fol
gen Villány mit 12, Beremend mit 10 und Csarnóta mit 6 Arten. Die drei letztgenannten Fundorte 
gehören nach K ormos dem Unteren Cromerian, Püspökfürdő dem Mittleren Cromerian an. Somit 
würden die Ablagerungen von Gundersheim zwischen diesen beiden Stufen eingegliedert werden 
können.”  Majd később (33. 149— 150.) : „Unsere Untersuchung hat ergeben, dass die Gunders
heimer Fauna 6 auch von anderen europäischen Fundstellen bekanntgewordene Miorotinen enthält 
nämlich : Mimomys pliocaenicus, M. reidi, M. newtoni, M. pusillus, Ungaromys nanus und Lagurus 
pannonicus. Von diesen kommen vor im Norwich Crag und Lower Freshwater Bed : Mimomys 
pliocaenicus und M. newtoni, im Weÿbourn Crag ausser diesen beiden noch M. reidi. In der Fauna 
von Senèze fehlt M . reidi, dafür tritt an seine Stelle ein naher Verwandter, M. pusillus. In Beremend 
fanden sich bisher M. pliocaenicus, M. newtoni und Lagurus pannonicus, in Villány ausserdem M. 
pusillus. Die genannten Funde stammen aus Schichten, die ausnahmslos dem Unteren Cromerian 
zugeschrieben werden. Die dem Mittleren Cromerian angehörigen Ablagerungen von Püspökfürdő 
haben mit Gundersheim ebenfalls 4 Arten gemeinsam, nämlich M. pliocaenicus, M. pusillus, Un- 
garomys nanus und Lagurus pannonicus. Da aber in der Fauna von Püspökfürdő bereits mehr jüngere 
Formen auftreten, die durch wurzellose Zähne gekennzeichnet sind, wie Allophaiomys pliocaenicus 
und A. laguroides, so wie Pitymys arvaloides, muss angenommen werden, dass diese Fauna jünger ist, 
als die von Gundersheim. Wir kommen also wieder auf das Alter der Schichten von Beremend, Vil
lány .und Csarnóta (Unteres Cromerian).”

Mindenképpen egyetérthetünk HELLER-rel, mikor a gundersheimi faunát az „alsó-kromeri” - 
ЬеДtehát a villányi szakaszba helyezi ; a finomabb besorolás terén azonban talán egy lépéssel tovább 
mehetünk.

Először is Gundersheimből három primitív Arvicolidát ismerünk (melyek közül azonban csak 
egy tekinthető biztos alsó-villányinak). A továbbiakban a fauna Lagurinája, ha a pannonicus-szál 
szemben kétségtelenül ősibb típus is, mint önálló alak a korhatározásnál nem sok hasznot hajt.

Most még szólnunk kell az Arvicola-leletről és a Mimomys-fajokról. Arvicola-elöfordulások 
— amennyiben ezt határozottan kimondhatjuk — vagy közép- felsőbihari kort jelentenek, vagy pedig 
egy, a magyarországitól eltérő állatföldrajzi övét, melyben a nem-gyökeresfogú pockok már a villányi 
szintben éltek és csak a bihari szakaszban húzódtak le délibb területekre (északi elem, mely a jég
sapka előnyomulásával szorult csak délre). Miután a fauna esetében közép-felsőbihari korról aligha 
lehet szó, inkább utóbbi lehetőséget kell feltételesen elfogadnunk.

A Mimomys-fajok itt kivételesen nem sokat mondanak, amennyiben a M . pusillus egyaránt 
lehet felső-villányi vagy alsó-középső-bihari, a többi fajok viszont meglehetősen hosszú életűek — a 
M. hassiacus e tekintetben nem sokat mond.

Ami azonban a Mimomys-fajok vonatkozásában feltűnik, az a DoZomz/s-maradványok tel
jes hiánya. Ha föltesszük, hogy a Dolomys-nemzetség nem jutott el ilyen magas északra, akkor ezzel 
az adattal nem sokra megyünk ; de ha szem előtt tartjuk, hogy a hollandiai alsó-pleisztocénből már 
van Dolomys miZZeri-adatunk, akkor a Dolomys hiányát a gundersheimi faunából egész másképp kell 
értékelnünk. Ebben az esetben fel kell tételeznünk, hogy Gundersheim a Dolomys hiánya miatt — az 
ősi Baranomys lóczyi jelenléte ellenére —  sem a Dolomys-, sem pedig a Dolomys— Mimomys-szintbe 
nem sorolható a villányi kronológiasorban. Miután végül a faunában egy Lagurodon-faj is föllépett — 
ha csak mint ritkaság is — a faunát legjobban a Mimomys—Lagmodon-szint felső határára helyez
hetjük. Ez pedig Heller hozzávetőleges korhatározásával is eléggé egyezik.

A két villányinak mondható fauna közül a Moggaster-Höhle faunája (28.) nagy általános
ságban —  a régi szabású Mimomys franconicus-ból következtetve — minden részletezés nélkül vil
lányi korú.

A második ilyen lelőhely, a sziléziai Kauffung, most Wojcieszów melletti Kitzelberghöhle 
(34. 241— 249.), mint sziléziai előfordulás is fontos az alsó-pleisztocén faunák kelet-európai kiter
jedése szempontjából. Egyetlen értékelhető alakja, egy Baranomys-faj fejlődéstörténeti fokából 
következtetve, villányi korú lehet, bár e tekintetben a nem túl távok Weze különleges faunája 
(151.—153.) a legnagyobb óvatosságra int.
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Áttérve a sokkal nagyobb számban ismert bihari korú leletekre, ezek típusával, a Sackdil- 
ling-i barlang faunájával nyitjuk meg a sort.

A Villányi hegység bihari faunáival a következőkben hozható rétegtani párhuzamba :
A fauna, mint az Heller (27. 247— 298. és 31. 60—68.) és Brunner (5. 303— 328.) 

munkáiból látható, a következő jellegzetességeket mutatja : Itt csak a faunisztikailag jól kiértékel
hető emlősöket tartva szem előtt, a rovarevők közül két Talpa-faj, Sorex, Drepanosorex, Neomys 
és Beremendia, a rágcsálók sorából Citellus, Gliridák, Sicista, Cricetus (az óriásformával együtt), 
Allocricetus, Pliomys, két Mimomys-faj (pusillus és kormost), Clethrionomys, Arvicola bactonensis, 
valamint a felső-bihari faunák szokásos két Püymys1- és négy Microtus-faja és két Lagomorpha — 
Lepus és Ochotona — jelenik meg a faunában. Dane vérfaunája pedig ma is élő fajokat tartalmaz. 
A fauna ragadozói szintén bihari típust mutatnak, mint a Meles előfordulása is mutatja, püspökfürdői 
fáciesben. Viszont egész új elem a faunában a Lemmus !

Ha ezt a faunát közelebbről összehasonlítjuk a Villányi hegység faunasorával, minden nehéz
ség nélkül megállapíthatjuk, hogy összetételében a sackdillingi fauna hajszálnyira egyezik a dél
magyarországi faunák Pitymys— Microt иs-szi ntj é nek állatvilágával — azzal az egyedüli eltéréssel, 
hogy a Sackdilling i barlangban még egy Mimomys-ía], sőt éppenséggel a M. pusillus lép föl. És 
ami talán a legidegenszerűbb, hogy itt már a Lemmus nemzetség egy faja is szerepel.

Ha mármost azokat a nehézségeket vesszük tekintetbe, melyeket a Mimomys pusillus és 
Lemmus fellépése okoz a fauna kronológiai besorolásánál, nincs más választásunk, mint hogy vagy a 
Lagurodon hiányát a fauna északias állatföldrajzi jellegének tudjuk be (lásd Lemmus előfordulása!), 
vagy pedig a Mimomys pusillus fönnmaradását valószínűsítjük egy olyan késői időszakra, amikor 
az a magyar faunaterületen már rég nem élt (erdei alak?). Ami viszont a Lemmus itteni fellépését 
illeti, sackdillingi előfordulása csak a terület állatföldrajzi jellegzetességének tudható be (lásd Lemmus 
fellépése a Stránská skálán).

Ilyen körülmények között a Sackdilling-i barlangot — állatföldrajzilag eltérő helyzete miatt 
feltételesen — a felső-bihari szakasz Pitymys— Microtus-szintjébe állíthatjuk.

Meglehetősen hasonló körülményeket találunk az erpfingi hasadékkitöltés (32. 1—29.) 
faunájában azzal a különbséggel, hogy itt ugyanaz a fauna Mimomys-fajok nélkül jelenik meg : 
Talpa, Sorex, Drepanosorex, Erinaceus, Cricetus c. runtonensis, két Pliomys-faj, Clethrionomys, Arvicola, 
Pitymys és Microtus (arvalinus) mellett itt is Lemmus, végül Lepus és a sackdillingihez hasonló 
ragadozók.

Ezt a faunát már minden vonakodás nélkül vehetjük Pitymys—Microtus-szintbeli állattár
saságnak, melyhez szabályos helyi jellegként járul az északról bevándorolt Lemmus.

Sackdilling és Erpfingen dél-magyarországi állatföldrajzi viszonyokból kiindulva is egyér
telműen értékelhető faunái után teljesen idegenszerűen hat a Hohensülzenből (81. 147— 170.) leírt 
bihari jellegű fauna. Ugyanis míg egyik oldalon a bihari faunák szokásos alakjait sorolja fel az ismer
tetés szerzője — Sorex, Drepanosorex, Neomys, Apodemus, Pliomys (mindkét faj), Clethrionomys, 
Pitymys, Microtus (arvalis-agrestis !) de Beremendia, Cricetus és Allocricetus nélkül — bár Cricetiscus, 
Mimomys intermedius és M. kormosi kíséretében, addig a másik oldalon a Mimomys pliocaenicuS, 
még ha e név mögött a M . méhelyi is rejlik, határozottan mélyebb villányi-szakaszbeli faj.

A Beremendia hiánya, úgyszintén a modern Microtus-fajok a fauna legfiatalabb bihari kora 
mellett szólnának. Ezzel szemben a Cricetus és Allocricetus, valamint Arvicola hiánya és az előbbieket 
helyettesítő Cricetulus (illetve Cricetiscus) jelenléte a faunának határozott alsó-bihari jelleget kölcsö
nöz. Ehhez jön még a Mimomys kormost villányi szintre utaló fejlettségi foka — nem is szólva a 
Mimomys ,,pliocaenicus” -roll

A faunisztikai jellegek ilyen mértékű keveredése mellett nem volna tanácsos a minden áron 
való, pontos besorolást erőltetni, annál is inkább, mert itt esetleg kevert faunával állunk szemben, 
mely két szint állattársaságát egyesíti magában.

Az eddigiekben letárgyalt német lelőhelyekkel kapcsolatban érdemes még megemlíteni, 
hogy a villányi korú lelőhelyek üledéke általában vörösagyag, míg a bihari korú faunák bezáró kőzete 
általában sárgásbarnás árnyalatú, sehol sem vörös színű. Ez lehetőséget ad arra, hogy az alsó-pleiszto
cén terrarossza-képződés övének északi határát nyugat felé tovább vezessük. Eszerint a dél- és közép

1 A P. gregaloides h e ly e t t  P. hintoni s z e re p e l a faunában (87. 248 — 249.).
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német terület a villányi szakaszban még a mediterrán terrarossza területhez tartozott, a bihari
szakaszban azonban — akárcsak a csehországi lelőhelyek — eza terület már kivül esett a terrarosszás 
övön, akárcsak a Cseh-medence.

Sokkal egyértelműbb képet ad a westenhofeni márgák faunája, melyet Heller a legutóbbi 
időkben ismertetett (38. 470.). Itt Desmana, Talpa fossilis, Drepanosorex savini, Sorex minutus és 
Apodemus sp. mellett az Arvicolidák közül Clethrionomys sp., Arvicola greeni és sp., valamint Micro- 
tus arvalis-agrestis(subarvalis) alkotja az emlősfaunát.

A közölt állattársaság koráról Heller — igen helyesen — a következőket mondja : „Bei 
einem Vergleich aller bisher bekannt gewordenen plio-pleistozänen bzw. altquartären Wühlmaus
faunen Deutschlands ähnelt die von Westhofen hinsichtlich ihrer Artenkombination am meisten 
jener aus der mittleren Stufe der Mosbacher Sande (Hauptfauna!). Von den durch den Verf. dort 
nachgewiesenen Formen fehlen in Westhofen zwar Arvicola mosbachensis und Pitymys schmidtgeni, 
dafür kommt ein Vertreter der Evotomys glareolus - Gruppe vor, welcher bisher in Mosbach noch nicht 
geborgen werden konnte. Im übrigen ist es durchaus nicht sicher, ob in einem grösseren Material 
von Westhofen sich nicht mindestens auch Reste von A. mosbachensis finden würden. Die Sande von 
Mauer bei Heidelberg sind ebenso wie eine Spaltenfüllung aus dem Muschelkalk bei Eschelbronn im 
Kraichgau durch das Vorkommen von Dolomys episcopalis gekennzeichnet, weshalb ich für diese 
Bildungen gegenüber der Hauptfauna aus den Mosbacher Sanden etwas höheres Alter angenommen 
habe. Die Gattung Dolomys ist aber auch Bestandteil einer Wirbeltierkleinfauna aus den Schnecken
mergeln von Hohensülzen (Rheinhessen), nicht allzu weit von Westhofen entfernt. Das dort geradezu 
häufige Auftreten von wurzelzähnigen Mimomys-Arten lässt indessen sofort erkennen, dass diese 
Faunengesellschaft wesentlich tiefer einzustufen ist.”  (38. 471— 474.)

A Villányi hegység faunáinak vizsgálatánál szerzett tapasztalatok alapján ezt a faunát min
den nagyobb nehézség nélkül a felső-bihari szakasz Hrmcoía-szintjébe sorolhatjuk.

A HELLER-től vett idézetben szereplő eschelbronni hasadékkitöltés faunája (35. 75— 77.) 
egyetlen fajra meghatározott alakja, a Pliomys episcopalis lelet alapján csak általánosságban mond
ható bihari korúnak.

Még bizonytalanabb Jockgrim alsó-pleisztocén faunájának rétegtani kora, annál is inkább, 
mert ennek sztratigráfiai viszonyai sem egészen tisztázottak. Már régebben ismert nagyemlősei 
(147. 1— 101.) mellett Heller révén (38. 469— 470.) legutóbbi időben ismeretessé vált szegényes 
mikrofaunája (Pisces, Anura, Ophidia, Desmana thermalis joclcgrimensis Heller, Arvicola sp., 
Apodemus sp.) csak általában a bihari szakaszba történő besorolást teszi lehetővé. Itt is, mint a Vil
lányi hegységtől északra eső területeken nem egy helyen, primitív Desmana-fajok a modern Arvicolida- 
hullám betörésével (itt az Arvicola megjelenésével) egyidőben még szerepelnek a faunákban.

A két híres kavicslelőhely, Mauer és Mosbach közül a,megadott faimalistákból (188. 142— 
143.) következtetve Mosbach az idősebb. Mikrofaunája (29. 108— 116.) :

Talpa jassilis P e t é n y i  
Talpa minor F r e u d e n b e r g  
Pliomys episcopalis M é h e l y  
Arvicola greeni H in t o n  
Arvicola mosbachensis S c h m id t g e n

összetételében ugyan elég hiányos — Pitymys és Microtus-fajok stb. kiesése — , mégis egyrészt a 
Pliomys nemzetség jelenléte, másrészt a két modernebb Arvicola-faj jelenléte felső-bihari korra utal, 
pontosabban a Pitymys—Microtus, vagy talán már a Microtus— Arvicola-szintre.

Mosbachról a következő fajokat ismerjük az apróemlősök sorából (188. 142— 143.) :

Talpa sp.
Desmana moschata mosbachensis S c h m id t g e n  
Sorex sp.
Cricetus cricetus ssp. „
Arvicola greeni H in t o n  
Arvicola mosbachensis S c h m id t g e n  
Pitymys schmidtgeni H e l l e r  
Microtus subarvalis H e l l e r
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A felsorolt alakok közül a két Arvicola-faj a feltűnően modern Microtus- és Pitymys-fajok 
mellett, a Pliomys hiányának tényét sem hagyva számításon kívül, a bihari faunák egy igen fiatal 
szakaszára, minden valószínűség szerint a Microtus— Arvicola-szintre enged következtetni. A magyar- 
országi viszonyokból kiindulva új jelenség a Desmana előfordulása a faunában, melynek föllépése 
megint csak azt a gyanút ébreszti, hogy itt esetleg egy önálló, újabb faunahullámmal állunk szemben 
(mosbachium !). Mindenesetre a bihari szakasz végéről és az ezután következő időszakokról egészen 
a „riss-würm” -ig túl keveset tudunk ahhoz a faunák fejlődésének menetéről, hogy ehhez a kérdéshez 
hozzászólhassunk.

Itt még szóbajöhetne néhány további fauna, így elsősorban a Pottenstein melletti Mark- 
grabenhöhle faunája, melynek egyik rétegéből Brunner (10. 470.) Ursus spelaeus, Alopex lagopus, 
Lepus timidus, Dicrostonyx és mások kíséretében

Talpa episcopalis K o r m o s  
Drepanosorex savmi (H i n t o n )
Mustela palerminea (P e t é n y i )
Gale praenivalis ( K o r m o s )
Clethrionomys erli B r u n n e r

fajok jelenlétét tételezi fel, mely bihari korú faunaelemek fellépését valószínűsíti a Brunner szerint 
felső-diluviális alakokkal összekevert alsó-diluviális faunában. Ennél a megállapításnál többet azon
ban aligha kockáztathatunk.

Még bizonytalanabb a Kleine Teufelshöhle (Pottenstein mellett) mélyebb rétegeinek, a Gais- 
loch (Münzigen mellett) rétegtani helyzete és a többi, egy-egy alsó-pleisztocén állatfaj nevét is fel
vető fiatalabb képződmény korkérdése.

Nyugat felé tovább haladva a hollandiai lelőhelyeken tulajdonképpen nem összefüggő állat
társaságot adó nagyobb leletekről van szó, hanem mélyfúrások egyes leleteiről, melyek szintjének 
rögzítése, illetve egymásközti azonosítása általában elég bizonytalan. így érthető, hogy a hollandiai 
faunaegymásután még nem is tekinthető véglegesen tisztázottnak. Ez annál is inkább sajnálatos, 
mert itt az egyes leletek közvetlenül volnának a rétegsorok azonosítására felhasználhatók, nem pedig 
közvetve, mint a barlangok, karszthasadékok esetében.

I. M. Van der Vlerk és F. Florschütz összeállítása szerint (176. 32.) Hollandia alsó-pleisz
tocénjéből a következő kisemlős-alakokat mutatták ki :

Tiglian (Tegelen faunájával együtt) :

Desmana tegelensis S c h r e u d e r  
Desmana a ff . thermalis K o r m o s

Talpa a ff . praeglaeialis K o r m o s  ( =  fossilis P e t é n y i )
Hypolagus brachygnathus K o r m o s  ( =  Lagotherium beremendense P e t é n y i )
Dolomys milleri N e h r in g  
Mimomys newtoni M a j o r  
Mimomys pliocaenicus (M a j o r )
Mimomys a ff. pusillus M é h e l y  
Mimomys reidi H in t o n  
Mimomys savini H in t o n

Taxandrian :
Desmana tegelensis S c h r e u d e r  
Mimomys intermedius N e w t o n

Needian :
Desmana a ff. moschata (P a l l a s ) rfr 
Arvicola bactonensis H in t o n  
Arvicola greeni H in t o n  
Microtus sp . d iv .

Már ez a fölsorolás is kétségtelenné teszi, hogy a tiglianban (? felső-kalabriai, villafrankai) 
ennek az emeletnek a jellemző alakjai mellett a villányi, sőt az alsó-bihari szakasz egyes jellemző
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alakjai is szerepelnek, másrészt a taxandriumban (? villányi és bihari szakasz, illetve szicíliai-kromeri 
emelet) csak a bihari szakasz egyes alakjai szerepelnek, míg a többi alak egyszerűen neediumba van 
sorolva, mely így a felső-bihari szakasszal esnék egybe.

Még bonyolultabb helyzetet — de rendkívül sok ráfordított munkát és így jóval tisztázot- 
tabb adatokat — találunk a délangliai lelőhelyek esetében. Itt a tengerparti öv felső-pliocén és negyed
kori tengeri- és esztuárium-fáciesének rétegtanát nagy részletességgel és igen sokoldalú munkával 
tisztázták, ugyanakkor azonban szárazföldi gerinces-faunájuk kis részét vetették csak alá korszerű 
vizsgálatnak.1

Б tekintetben első helyen kell az Arvicolida-anyagot említenünk, melyet M. A. C. Hinton 
példamutató vizsgálatnak vetett alá. E munka rétegtani következtetéseit az alábbi, szószerint idé
zett összefoglalásban adja (44. 125— 126.) :

„Fossil remains of Microtinae occur abundantly in the later Pliocene and Pleistocene deposits 
of Britain. A study of the remains collected from the deposits of the Norfolk coast and from the terrace- 
deposits of the Thames, shows that the individual species have short ranges in time. They thus 
afford help to the geologist endeavouring to correlate scattered or isolated cavern and fissure deposits 
with others to which ordinary stratigraphical methods can be applied. The succession, beginning 
with the oldest, would seem to be as follows :

Upper Pliocene or Cromerian

a) Norwich Crag, Weybourn Crag, and a stratum unknown in situ, but represented by the 
„clay pebbles”  occurring in the Lower Freshwater Bed of the Norfolk Coast.

The voles known from these deposits are all species of Mimomys, namely :

Mimomys pliocaenicus F o r s y t h  M a j o r  
Mimomys reidi H in t o n "
Mimomys newtoni F o r s y t h  M a j o r

b) Shally Crag et East Runton. The species known from this deposit are :

Mimomys pliocaenicus F o r s y t h  M a j o r  
Mimomys intermedius N e w t o n  
Mimomys savini H i n t o n .

c) Upper Freshwater Bed at West Runton. Four genera and ten species are known from this 
horizon :

Mimomys intermedius N e w t o n  
Mimomys savini H in t o n  
Mimomys majori H in t o n  
Evotomys sp. (E. glareolus group)
Pitymys gregaloides H in t o n  
Pitymys arvaloides H in t o n  
Microtus arvalinus H in t o n  
Microtus nivaloides F o r s y t h  M a j o r  
Microtus nivalinus H in t o n  
Microtus ratticepoides H i n t o n .

Among other characteristic mammals of the Cromerian deposits may be mentioned Macaca, 
Machaerodus, Trogontherium and Hippopotamus.

Pitymys gregaloides and Machaerodus have both been found in Kent’s Cavern, and their 
presence suggests that among the many deposits of that famous cave there is a stratum of Cromerian 
age.

1 Ez az oka armak, hogy az egyes kromeri lelőhelyek faunájának (Kent’s Hole, Robin Hood Cave stb.) 
tárgyalása helyett H in t o n  szintetikus munkájának méltatására térünk át.
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Pleistocene

a) High Terrace of the Thames. Remains of three species have been obtained from a small 
section in the High Terrace gravel at Ingress Vale, near Greenhithe, Kent. These are :

Mimomys cantianus H in t o n  
Evotomys sp. (E. glareolus group)
Microtus or Pitymys sp.

Trogontherium and the remains of many other species indicating a rich mammalian and mol- 
luscan fauna occur also at Ingress Vale. The whole assemblage closely resembles that known from 
Cromerian horizons and suggests that there is no great difference o f age between the portion of the 
High Terrace represented at Ingress Vale and the Upper Freshwater Bed at West Runton.”

A továbbiakban a magasabb szinteket ismerteti :

b) Early Middle Terrace of the Thames ( Arvicola praeceptor Hinton, Evotomys sp., Microtus 
agrestoides Hinton fajokkal. — A Macaca, Hippopotamus és Elephas antiquus szintje).

c) Late Middle Terrace of the Thames (pocokfajai : Dicrostonyx gulielmi Sanford, Lemmus 
lemmus Linné, Microtus nivalis-csoport, Microtus malei Hinton, Microtus ratticeps 
K eyserling et Blasius).

d) Ightham Fissure Stage (pocokfajai : Dicrostonyx henseli Hinton, Lemmus lemmus Linné, 
Evotomys harrisoni Hinton, Evotomys kennardi Hinton, Arvicola abbotti Hinton, 
Microtus ratticeps K eyserling et Blasius, И . anglicus Hinton, M. arvalis Pallas, 
M. corneri Hinton, M. agrestis Linné).

e) Third Terrace of the Thames (pocokfajai : Dicrostonyx henseli Hinton, Microtus anglicus 
Hinton, Microtus arvalis-csoport).

Ez a kiváló alapozás ma is biztos kiinduló pontja a kutatásoknak, mely azóta is alig szenve
dett változást. A magyarországi anyagok vizsgálatánál nyert tapasztalatok eredményeivel összehason
lítva, a következő észrevételeket tehetjük :

1. Az első faunászakasz jól egyezik a kislángi villafrankai faunával, bár az ebből a szakaszból 
fölsorolt alakok nagyobb része a villányi faunákban is visszatér. Tekintettel azonban arra, hogy ez a 
faunaszakasz időben a norwhichi, chillesfordi és weybourni szintekkel egyenértékű, rétegtani terje
delme tényleg kb. a villafrankai emelet és villányi szakasz együttes terjedelmének felel meg ; így 
érthető a két faunaszakasz jellemző Mimomys -fajainak keveredése is ebben a szakaszban.

2. A Shelly Crag szinttájban egybefoglalt fajok együttes előfordulása ezzel szemben nehezen 
elképzelhető : míg ugyanis a M. intermedius és M. savini a bihari szakasz valamelyik szintjében igen 
valószínű, addig ezek együttes előfordulása a M. pliocaenicus-szal, vagy akár csak a M. méhelyi-vel 
is — nehezen képzelhető el ! Ez az együttes rétegtanilag is valószínűtlen weybourn-utáni és kromer- 
előtti helyzetében.

3. A Freshwater Bed-sorozat (Cromer Forest Bed) a bihari szakasszal, pontosabban annak 
felső tagjával teljesen egyező pocokfaunát szolgáltatott : a Forest Bed 10 felsorolt Arvicola-faja 
közül egyetlen egy sem hiányzik a Villányi hegység felső-bihari szintjeiből. Ezeken kívül a Forest 
Bed-ből előkerült további alakok, Sorex runtonensis, Drepanosorex savini, Cricetus c. runtonensis, 
Lepus sp. és mások a délmagyarországi felső-bihari faunákból sem hiányoznak. A Neomys newtoni és 
Desmana magng pedig a nyugatnémetországi faunák tárgyalásánál már érintett sajátságokat tükrözik 
vissza a felső-bihari faunák északi elterjedési területén. Ebből következik, hogy a Forest Bed faunája 
a felső-bihari szakasz északi fáciese, melyet a Neomys és, Desmana jelenléte, illetve a Lagurodon és 
Allocricetus hiánya jellemez, valamint a kontinensen a Lemmus fellépése.

3. A DÉL-EURÓPAI TERÜLET

Franciaországból és Spanyolországból, valamint Portugáliából ismerünk részben gazdag 
faunákat, melyek „cromeri”  korra utalnak (Grotte de Montmaurin, Grotte la Baume stb.), ezek fel
dolgozása azonban részben már elavult, részben pedig olyan futólagos volt, hogy azokat követkéz-
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tetéseinknél figyelmen kívül kell hagynunk. így — sajnos — áttekintésünkben a mediterrán fauna- 
területnél néhány, a legutóbbi évekből származó felfedezés, illetve leírás ismertetésére kell szorít
koznunk. Ezek közt kell — ha fenntartással is — a délfranciaországi Séte alsó-pleisztocén faunáját 
tárgyalnunk. A kis állattársaság M. Friant szerint (23. 161— 170.), a következő fajokat szolgáltatta :

Pachyura pannonién K o r m o s

Eliomys quercinus L . ssp . intermedius F r ia n t

Apodemus sp . (sylvaticus-c s o p o r t )
Mimomys pliocaenicus M a j o r .

A fauna korának eldöntésénél a kizárásos módszerrel meghatározott Pachyura pannonica 
éppoly kevéssé használható, mint az új Eliomys-íovm&, vagy a fajilag meghatározatlan Apodemus- 
lelet. Ezzel szemben teljes érdeklődésünkre tarthat számot a faunában szereplő Mimomys-anyag.

A közölt ábrák igazolják, hogy a Séte-i Mimomys -lelet a Mimomys pliocaenicus-szál — mely- 
lyel különben Friant dolgozatát követő rövid megjegyzésében Hinton (45. 170.) is azonosította — 
tökéletesen egyezik és a villányi szakasz faunáinak M. méhelyi fajával nem téveszthető össze. Ebből 
a tényből azonban önként következik a fauna kalabriai-villafrankah korhatározása is. Hogy ezt 
milyen mértékig fogják más érvek is alátámasztani, azt további kutatások lesznek hivatva eldönteni.

A következő — itt részletesebben tárgyalandó — fauna a Verona környéki Soave igen régen 
ismert, de legújabban A. Pasa korszerű összefoglaló tanulmányai révén (127. 1— 111.) az összehason
lítás számára használhatóvá tett állattársasága.

Az említett lelőhely karsztüregeiből és hasadékkitöltéseiből Pasa gazdag alsó-pleisztocén 
emlősfaunát ismertetett, melynek rétegtani-fáunisztikai jellemvonásai röviden a következőkben 
foglalhatók össze :

Az 54 tagból álló fauna — mely ugyan némileg eltérő felfogása révén, különösen az előforduló 
fajoknak az ugyanazon a területen ma élő mediterrán fajokkal való azonosítás mértékét tekintve 
még revízióra szorul — mindenekelőtt a Villányi hegység bihari (főleg alsó-bihari) alakjai egész sorá
nak megjelenésével tűnik ki. Mint ilyeneket elsősorban a Beremendia, Petényia, Pliomys és Allo- 
phaiomys nemzetségeket kell említenünk.

Arvicolida faunája Pasa szerint a következő fajokból áll :

Mimomys reidi H in t o n  
Mimomys savini H in t o n  
Pliomys episcopalis M ű h e l y  
Arvicola praeceptor H in t o n  
Allophaiomys ruffoi P a s a

Pitymys a ff. subterraneus D e  Sé l y s  L o n g c h a m p s  
Pitymys sp . a f f .  savii (Sé l y s )
Pitymys c f. jatioi M ojctaz 
Pitymys sp .
Microtus arvalis P a l l a s  
Microtus agrestis L in n é  
Microtus sp .
Microtus (Chionomys) subnivalis P a s a .

Bár Pasa munkája példányszám-adatokat általában nem közöl, a felsorolt vizsgált darabok 
száma mégis ad némi tájékoztatást a. fauna tagjainak gyakorisági viszonyairól. így kiderül, hogy az 
Arvicolidák példányszámának túlnyomó többsége az Allophaiomys nemzetséghez tartozik, melyet 
a faunában Pasa szerint (127. 79.) egy az A. pliocaenicus-tól eltérő, de rokon faj képvisel ; ez az 
A. ruffoi. Leírása a következő :

,,L’ Allophaiomys di Soave, per la sua statura, potrebbe appartenere alia discendenza del 
pliocaenicus di Püspökfürdő e, rispetto a questo realizza notevoli caratteri progressivi nel rinchiudersi 
déllé sue linee di smalto, il che conferisce ai denti da noi esaminati un’aspetto più nettamente arvi- 
colino.”

A leírás szerint az Allophaiomys pliocaenicus-nál modernebb felépítésű — és feltehetőleg 
fiatalabb — fajról van itt szó. Ha mármost az Allophaiomys tömeges fellépése nem jelent szükségkép
pen alsó-bihari kort, úgy a fauna Pasa által jelzett modern színezete erősen előtérbe nyomul. Erről
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Pasa, dolgozata egy másik helyén (127. 107.) a következőképpen nyilatkozik : ,,E veniamo ora a 
quegli elementi faunistici di tipo piú nettamente Pleistocenico ehe passano poi al Tirreniano ; tali 
sono : Ursus spelaeus, Mustela nivalis, M. putorius, Felis pardus, F. leo spelaea, Hippopotamus amphi- 
bius, Equus Stenonis major, Cervus elaphus, Capreolus capreolus pygargus, Dama somonensis, Elephas 
antiquus. Xoi riteniamo ehe anche questi elementi siano ben lontani da constituire un assieme banale. 
Irmanzitutto noteremo il carattere particolare, arcaico, di quell’ Elephas che sembra segnare nel 
Pleistocene inferiore e medio una evoluzione cronometrica, per giungere alle forme estreme isolate 
dali’Osborn. Gli altri elementi sonobensidi tipo assolutamente recente rispetto a quelli classici dei 
Cromeriano, ma noi vorremmo indicare per essi la possibilità di una specialisazione evolutiva parti- 
colarmente veloce svoltasi nell’ambiente mediterraneo.”

Eddigi tapasztalataink azonban a mikrofaunára támaszkodva inkább csak kisebb méretű, 
viszonylagos modernitást látszanak a faunában igazolni. Anélkül, hogy a mediterrán fajok nevei 
alatt szerepeltetett alakok közeli kapcsolatait ezekkel kétségbe vonnánk, a fajok egész sorának nevét 
középeurópai, villányi vagy bihari alakokra változtathatnánk meg. így pl. :

Talpa europaea helyett T. fossilis Petényi
Talpa cfr. coeca helyett T . minor Freudenberg
Talpa sp. ind. helyett T. episcopalis K ormos
Meles meles Linné helyett M . m. atavus K ormos
Mustela nivalis Linné helyett Gale praenivalis Kormos, és így tovább.

Bárhogy is álljon azonban a fenti és hozzájuk hasonló alakok kérdése, a Soave-i lelethelyek 
aunaegyüttese sok modern Microtinájával, CnceíMS-előfordulásával és Talpa episcopalis-kval az egyik 
oldalon és Mmorní/s-fajaival, PeA'ftjda-előfordulásával és uralkodó szerephez jutott Allophaiomys- 
fajával kétféle besorolást valószínűsíthet : vagy összetételében nem homogén és akkor részben alsó-, 
részben felső-bihari elemeket tartalmaz, vagy pedig egységes korúnak tekintendő, mely esetben felső
bihari korú volna, reliktumalakokkal, mint Petényia suavensis és Allophaiomys ruffoi. Utóbbinak 
természetesen nyomatékosan ellene szól az a tény, hogy a reliktum-fajok nehezen adhatják egy 
fauna domináns elemét. A kérdés végső eldöntése azonban még további, behatóbb vizsgálatokat 
kíván.

Az. isztriai karsztban Monrupino mellett, Trieszt közelében, csontbreccsában apróemlős 
maradványokat találtak. K ormos (65. 3—4.) két gyökeresfogú pocok maradványait ismerte föl 
köztük és Dolomys milleri és D. dalmatinus néven sorolta fel őket. Szerző legutóbbi revíziója (94. 
347—355.) alapján e két alak a következő fajokhoz tartozik :

Dolomys monrupinus Kretzoi
Dinaromys (?) dalmatinus (Kormos).

Az igen kezdetleges szabású Dolomys-faj, egy további „Ondatrina”  kíséretében, kétségtelenül 
a fauna alsó-villányi kora mellett szóló bizonyíték kellene, hogy legyen ; viszont e területek 
faunatörténetéről oly keveset tudunk, hogy a megadott korjelzés csak egészen ideiglenesként 
kezelhető.

Kormos következő adata Karlobag (Carlopago) közeléből származó csontbreccsa „Lagurus”  
pannonicus-leletéről számol be (65. 2— 3.). Miután a szóbanforgó példány nem a ,,primitívtípus” -t 
(Lagurodon arankae) képviseli, hanem a fejlettebb L. pannonicus' jellegeit mutatja, a leletet nagy való
színűséggel a bihari szakasz valamelyik Lagurodon pannonicus-t is felmutató szintjébe helyezhetjük. 
További részleteket azonban a csontbreccsa koráról az elszigetelt előfordulás alapján nem kockáz
tathatunk.

Végül egy harmadik lelet, melyet szintén K ormos (59. 113— 136.) dolgozott fel, a dalmáciai 
Podumciról való, Sibenik közeléből. Az itteni karszthasadék csontbreccsája a következő kisemlős- 
faunát adta :

Talpa minor Freudenberg
Soricida
Glis sp.
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Àllocricetus bursae (Schaub)
Dinaromys (?) dalmatinus (Kormos)
PUomys bolkayí (Kormos)
Mimomys intermedius (Newton)
Pitymys arvaloides Hinton 
Pitymys hintoni Kretzoi1 
Microtus arvalinus Hinton 
Microtus nivalinus Hinton

A fauna Pitymys- és MicrotusAa,yxi határozottan mutatják annak felső-bihari korát. Ezt sem 
a Pliomys-faj, sem pedig az Allocricetus nem teszik kétessé, sőt a Mimomys intermedius is igen jól 
beleillik ebbe a faunaegyüttesbe. Egyedül a Dinaromys (?) dalmatinus ad okot a meggondolásra, bár 
ugyanakkor az Isztriából már kimutatott Lagurodon pannonicus hiánya a fent megadott korhatáro
zást támasztja alá. Mindezek alapján a fauna korát nagy valószínűséggel helyezhetjük a bihari 
szakasz Pitymys—Microtus-szintjébe.

4. KELET-EURÓPA

Viszonylag igen kevés adatunk van a kelet-európai területről ; ezek is kivétel nélkül a terü
let délnyugati és déli pereméről származnak.

A sziléziai Kauffung melletti Kitzelberg-barlangról már megemlékeztünk (lásd 103.1.). Föld
tani kora nem állapítható meg pontosan.

Körülbelül ugyanezt kell a DNy-lengyelországi Weze leletéről is mondanunk, bár a fauna 
primitív ,,Ursus”  wenzensis, Arctomeles pliocaenicus és Ny der eûtes”  sp. ind. fajaival villafrankai 
( vagy még idősebb) korú és a villányi faunákkal aligha hozható párhuzamba. Itt természetesen egyelő
re be kell várnunk a további faunaelemek ismertetését is ; ami eddig J. Stach leírásában megjelent 
(151. 128— 167. ; 152. 103— 136.; 153. 191—206.), ebben a vonatkozásban mást nem tartalmaz, mint 
rövid utalást a fauna pliocén korára.

Az előbbi kronológiailag nehezen értékelhető leletekkel szemben nagy fontosságú a kelet
európai területek „cromeri”  rétegtana és faunatörténete szempontjából a Tarnopol melletti Csortkov 
faunája, melyet a legutóbbi időkben ismertetett I. G. Pidoplicska. Előzetes jelentése alapján (137. 
989—991.) a fauna a következő alakokat tartalmazza :

Pelobates — 14
Rana — 12
Lacerta — 17
Ophidia — 44
Testudinidae — 8
Passer — 2
Sorex araneus — 1
Sorex macropygmaeus —  1
Blarina ucrainica Piboplichka (n.sp.) — 1
M y otis — 1
Miniopterus — 4
Citellus cf. undulatus — 1
Citellus cf. suslicus — 1
Glis — 4
Sicista — 1
Spalax aff. leucodon — 1 
Mimomys —  23 
Allophaiomys — 219

1 KoRMOsnál P. gregaloides H in t o n  (idevonatkozólag' 1. 87 . 248—249).
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Lemmus cf. lemmus — 1 
Ochotona pusilla — 4 
Meles — 1 
Mustelidae — 1 
Hyaena — 2 
Rhinoceros — 1 
Cervus elaphus — 1 
Bos primigenius — 4

Ugyanekkor a Blarina ucrainica néven felállított új- cickányfaj leírását a következőkben 
adja : „Méretek nagyobbak, mint a nemzetség Észak-Amerikában ma élő fajainál, bár ezekhez 
közel áll. Az Mj hossza és szélessége 2,4 X 1,8 mm, az M2 hossza és szélessége 2,1 x  1,3 mm, az áll
kapocstest magassága az M, magasságában 3,0 mm. A protoconid és metaconid az Mr en és M2-n 
kereszttarajjá egyesül, de jól megkülönböztethető kúpcsúcsokkal, melyek a Blarina brevicauda, 
B. talpoides és a nemzetség kapcsolódó élő alakjainál kevésbé ki hangsúlyozottak.”  (Fordítás az orosz 
eredetiből, 137. 991.)

Fenti leírás azonban sokkal jobban illik a Beremendia fissidens-re, mint valamelyik Blarina- 
fajra ; nem is beszélve arról a nehézségről, amit állatföldrajzi szempontból okozna az amerikai nem
zetséggel való kapcsolás. Ehhez jön még, hogy az alsó I ismerete nélkül éppenúgy, mint a felső I1 
hiányában igen kockázatos volna egy, a Beremendia fissidens-szel mind nagyságra, mind alakra 
igen jól egyező típusát az európai alsó-pleisztocénnek az észak-amerikai Blarina-val kapcsolatba 
hozni. Viszont ha a leíró a Beremendia-1 nem ismeri, mint ahogy ez adott esetben valószínűleg fenn- 
forgott, akkor kényszerűen a Blarina-val való azonosításhoz fog eljutni, mely azonban arányokban 
a fogzománc feketésvörös színében stb. a Beremendia-tói úgyszólván elválaszthatatlan és méretben 
is közel áll (azonban el nem éri ; ez az észak-amerikai alakok közül csak a Paracryptotis esetében 
történik meg).

Arra a kérdésre természetesen, hogy tényleg Beremendia fissidens-ről van-e szó, vagy mégis 
egy Blarina-faj lép itt fel, végleges választ csak akkor fogunk tudni adni, ha tisztázódni fog, hogy a 
csortkovi alaknak 4 egyhegyű foga, sima alsó és hasított felső incisivusa van-e, ami a beremendi 
óriáscickány három legfontosabb jellemvonása.

Ami viszont a fauna korhatározását illeti, a Sicista, Spalax és Allophaiomys fellépése a bihari 
kor kétségtelen bizonyítékának tekinthető, az utóbbi pedig, mint az európai alsó-pleisztocén rövid 
élettartamú csoportja, az alsó-bihari időszakba soroljaí a leletet. Az utóbbi megállapítást a Microtus, 
Pitymys. és Arvicola nemzetségek hiánya is megerősíti. Váratlanul csak a Lemmus jelenik meg a fauna
képben.

Ami ebben a faunában a legfeltűnőbb, az az Allophaiomys uralkodó szerepe ; a Soave-i 
felső-olaszországi faunakép szakasztott mása ! Mielőtt azonban ebből a körülményből messzebb menő 
következtetéseket vonnánk le, előbb be kell várnunk Pidoplicska részletes faunafeldolgozását, mi
után pillanatnyilag még a kelet-galiciai alak faji hovatartozásával sem vagyunk tisztában.

Az előbb tárgyaltnál sokkal kevésbé használhatók fel összehasonlításra és párhuzamosításra 
a déli partszegély faunái és egyes leletei, melyek Odesszától a Kaukázusig egész sor többé-kevésbé 
használható adatot szolgáltattak, melyek részben revízióra szoruhiak, részben más korú leletekkel 
összekeverve kerültek felszínre ; csak kevés lelet — az újabbak — rétegtani helyzete azonosítható 
pontosan. Ezek közt említhetjük Odessza, Tiraszpol és Taganrog idevonatkozó ősmaradvány
anyagait.

Odessza környéke már idestova másfél évszázad óta ontja az alsó-pleisztocén csontmarad - 
vány-anyagot, melyet Fischer de WALDHEiMtől (21.) Nordmaknou (122.) és M. Pavlovaii (129.) 
keresztül PiDOPLicsKAig (136. 121— 122.) többen ismertettek — anélkül azonban, hogy erről a 
fauna-komplexumról már tiszta képünk lehetne. Ennek oka elsősorban a réteg szerinti gyűjtés idő
szaka előtt beérkezett anyagok okozta sztratigráfiai zavarban keresendő. Mindenesetre kétségtelen, 
hogy itt különböző szintek anyaga fekszik összekeverve a gyűjteményekben, melyek szétválasztása 
ma már jórészt nem lehetséges. Az itteni kromeri fauna a klasszikus Trogontherium-leleten kívül főleg 
az Odessza körüli karsztüregek 1936— 1937. években begyújtott faunája révén ismert. Innen Pidop
licska (135. 121.) szerint Castor, Spalax, Cricetulus cf. migratorius, Hyaena, Machaerodus, Carnivora
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ind., valamint Camelus sp. maradványokat szolgáltatott, melyek közül a Spalax — Epimachairodus- 
szal összekapcsolva — kétségtelenné teszi a fauna bihari korát, amivel a többi alak sem áll ellentétben.

Tiraszpol „paludinás”  homokjából Mammuthus (Parelephas) wüsti (Pavlov), Stephanor- 
hinus etruscus (Falconer), Megaloceros verticornis (Dawkins), Bison schoetensacki Freudenberg, 
stb. kerültek napvilágra (111. 69.; 24. 103. stb.), melyek azonban pontosabb szintezésre egyelőre 
nem alkalmasak.

Ugyanez áll Taganrogra, ahol a „paludinás” homokok „Elephas”  wüsti-s faunát szolgáltat
tak (24. 103.).

További leletek, mint például a nyugat-szibiriai Isim-i előfordulás Libralces latifrons (Daw
kins) maradványokkal, valamint a Fekete-tenger környékének számos „Elephas” wüsti és „Rhino
ceros”  etruscus lelete csak a „cromeri”  kort bizonyítja általánosságban, anélkül azonban, hogy pon
tosabb szintezésre lehetőséget nyújtana.

Előbbiekkel szemben a kalabriaiba helyezendők az olyan faunák, mint például a tamani, 
melyet legutóbb írt le N. K. Verescsagin (178. 821—824). Tamanból Elephas meridionalis, Elas- 
motherium caucasicum és Trogontherium cuvieri mellett Verescsagin új alakokat is írt le : Canis 
cuonoides, Castor tamenensis. A keleteurópai faunákról és azok fejlődéssoráról igen jó áttekintést 
adott néhány éve V. I. Gromov. (25. 517—537.), aki négy, egymást követő faunatípust különböztet 
meg, melyek teljes mértékben alkalmasak a negyedkor időrendi tagolására. Összefoglalásában a 
következő jellemzését adja e négy faunatípusnak (J. R oger kivonata az „Ann. C. E. D. P.”  10. 
számából) :

,,a) une complexe du Paléolithique supérieur traduisant un refroidissement sensible du 
Paléolithique par rapport à la période actuelle : Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis, Rangifer 
tarandus, Vulpes laoorms, Lemmus obensis, etc . . . Même ces deux dernières espèces sitées arrivaient 
jusqu’en Ucraine et dans l’Oural moyen. Un complexe du Moustérien supérieur indique un passage 
à la faune de Khozar.

b) un complexe de Khozar se situant immédiatement avant ou au début du maximum de la 
glaciation : Elephas trogontherii, Camelus knoblochi, Megaceros germanica, etc. . . . On peut aussi 
définir une faune des graviers de Tiraspol, dont l’extension géographique n’est pas encore 
fixée.

c) un complexe du Taman ou „couches à Elasmotherium” , avec en outre : Elephas meridiona
lis, Equus süssenbornensis ayant des tendances vers E. stenonis, des Ovinae, etc. . . .

d) des complexes du Pliocène supérieur de Khapry (région de Taganrog) et de Psekoups 
(région de Krasnodar) avec Elephas meridionalis du type primitif, Mastodon arvernensis, Equus 
stenonis, etc. . . . ”

Eltekintve bizonyos eltérésektől, melyek a nomenklatúrában és bizonyos megegyezéses kér
désekben mutatkoznak, mint például a pleisztocén alsó határának és az Elephas meridionalis és 
trogontherii elhatárolásának kérdései (pl. a cromerensis vagy wüsti vagy bármi más néven megkülön
böztetett alak közbeiktatása vagy beolvasztása), Gromov beosztása a pleisztocén szokásos négyes 
tagolásával messzemenően egyezik. Természetesen a beosztás alapjául szolgáló makrofauna a réteg
tan finomabb részletkérdéseinek megoldására nem alkalmas — viszont a terepmunka pillanatnyilag 
ezt nem is igényli.

Gromov eszmefuttatásai különben szemléletesen mutatják, hogy milyen messze vagyunk 
már attól az időtől, amikor a mono- és poliglacialisták szenvedélyes vitákban álltak egymással szem
ben : a vélemények különbsége az ismeretek gyarapodásával azonos arányban tűnik el.

5. KELET-ÁZSIA

Erről a területről — inkább csak általános tájékozódás céljából — a klasszikus Sinanthropus 
lelőhelyet és a rétegtani szempontból igen fontos nihovani lelőhelyet érintjük röviden.

A Chou-Kou-tien barlang klasszikus lelőhelyének kora a legelső rávonatkozó közleményektől 
kezdve mindmáig élénk vita tárgya — bár főleg nem geológusok körében. Ez a vita — melyből 
éppen az illetékesek, a quarterpaleontológusok vették ki legkevésbé a részüket — még távolról sem 
jutott nyugvópontra.

8 Kretzoi : Villány
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Tekintettel arra, hogy Chou-Ivou-tien kiterjedt újabb irodalma, mely főleg a további lelő
helyekkel foglalkozik, igen hiányosan áll szerző rendelkezésére, ehelyütt csak a fő-fauna (Sinanthro
pus -fauna) őslénytani és rétegtani viszonyaira térünk ki, amivel hozzá kívánunk járulni az emberiség 
fejlődéstörténete szempontjából oly döntő fontosságú lelőhely korviszonyainak tisztázásához. Ezzel 
kapcsolatosan néhány kérdést kell fölvetnünk, melyeket pontokba szedve az alábbiakban ismer
tetünk :

1. Egyes meghatározások — illetve név-kombinációk — már revízióra szorulnak. Tekintet
tel arra, hogy ezek tisztázatlansága az összfauna megítélését is befolyásolja — nemcsak nomenkla- 
torikus jelentőségük van —, érdemes velük foglalkozni. Ilyen változtatások :

Beremendia sinensis (Zdansky) — Neomys sinensis helyett,
Canis cf. mosbachensis Soergel —  C. cf. dingo L. helyett.

Végül az Ursus angustidens Zdansky —  északamerikai kapcsolatok helyett -— az 
„arvernensis” -alakkör egykorú európai tagjával, az Ursulas stehlini (KRETZOi)-val hozható inkább 
kapcsolatba.

2. A faunából egyetlen gyökeresfogú pocokfélét sem ismerünk eddig.
3. Ennek ellenére a fauna nem szűkölködik Arvicolida-maradványokban. Bár az e csoportba 

tartozó anyag közelebbi meghatározása csak az eredeti leletanyag alapján volna lehetséges az eddigi
nél nagyobb pontossággal, föl kell arra hívnünk a figyelmet, hogy Zdansky nem túlságosan tiszta 
fényképábrái (186.1. tábla) az Mj-ek rágófelületének rajza alapján a következő pocokfélék vagy ezek
hez közelállók jelenlétére engednek következtetni a faunában :

Pitymys hintoni 
Allophaiomys sp.
Microtus ratticepoides 
Microtus nivalinus-nivaloides 
Lagurodon cf. pannonicus.

Hogy ezek a típusok valóban megvannak-e itt, vagy nem, azt végső fokon csak az eredeti 
anyag vizsgálata, vagy újabb anyagok tanulmányozása fogja tudni eldönteni.

4. A fauna többi tagjai közül a Beremendia sinensis, Trogontherium cf. schmerlingi, Epi- 
machairodus sp. és Pachycrocuta sinensis jelenléte kizárja azt a lehetőséget, hogy a fauna korát felső
biharinál fiatalabbnak tekintsük.

5. Előbbiekkel szemben a Bibos megjelenése a faunában, a ló- és orrszarvú-faj fejlődéstör
téneti fejlettségének foka viszont — amennyiben ez a pocokfauna összetétele alapján még mindig 
nem volna bizonyított — kizárja az alsó-biharinál idősebb kormegállapítás minden lehetőségét.

6. Anélkül, hogy a feltételesen adott pocok-faj jegyzéket itt tekintetbe vennénk, a többi 
faunaelem alapján kétségtelenül bebizonyítottnak tekinthető a fauna bihari, nagy valószínűséggel 
közép-fölső-bihari kora.

A Chou-Kou-tien fauna korának rögzítése viszont új megvilágításba helyezi a „szanmeni” 
Nihovan-i fauna korkérdését is.

A fauna semmiképpen sem kelti az egységesség látszatát. Tekintélyes része kalabriai- 
villafrankai korra utal, míg a másik ugyancsak tekintélyes rész határozottan fiatalabb kort sejtet.

Biztosan kalabriai-villafrankai alakoknak tekinthetők :

Pachycrocuta peii 
Megantereon nihovanensis 
a Chahcotherüdák 
Próboscidipparion sinense 
Paracamelus gigas 
Eucladoceros boulei.
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A kétségtelenül fiatalabb korra utaló alakok viszont a következők :

Mimomys sinensis (70. 8.)
Palaeoloxodon namadicus 
Coelodonta cf. ,,tichorhinus”
Equus sanmeniensis 
Bison palaeosinensis.

Nem sokat mondanak, mert mind a villafrankiumban, mind a kromeriumban előfordulnak, 
vagy mint endemikus alakok alig elválasztható rokonfajokban idősebb korszakokba is visszanyúl
nak a következők :

Epimachairodus ultimus 
Pannonidis pachygnathus 
különböző Canidák 
az Ungulaták nagyobb része.

A Nihovan-i medencében gyűjtött faunaelemek különböző-korúságának kérdését P. Teil
hard db Chardin és J. Piveteau is fölveti a fauna monografikus leírásában (165. 7— 9.), megál
lapítva : „Nous avons essayé de classer ces gîtes par altitude et par composition paléontologique, 
mais sans arrivé à aucun résultat. Les espèces les plus différentes se trouvent mélangées à tous les 
niveaux. Par exemple, un gisement dans les,argiles rougeâtres, près de Nihowan, a fourni les formes 
suivantes : ' Elephas, Rhinoceros, Elasmotherium, Equus, Chalicothéridé gen. nov., Camelus, Spiroce- 
rus, Bison, Hyanea, Canis, etc. Un autre gisement, dans des sables gréseux près de PIsia-sha-kou, 
contenait, au milieu d’un buisson de bois de Cervus Boulei, des mêmbres de Rhinocéros, un crâne de 
Cheval, et de nombreux restes moins importants appartenant à des formes telles que : Elephas, 
Hipparion, Gazella, Spirocerus, Cervus (Rusa), Mustela, Erinaceus, Rongeurs, etc. D ’un gisement 
voisin, également dans des sables, le P. Licent a extrait, en 1925, plusieurs crânes de Machairodus 
et de Gazelles et des restes abondants de Cheval, auquel se trouvaient associés les genres suivants : 
Hipparion, Circotherium, Cervulus, Cervus (Rusa), Hyaena, Meles, etc. — Paléontologiquement, 
aussi bien que stratigraphiquement et physiographiquement, les couches de Nihowan constituent 
un tout absolument homogène.”

Teilhard D e Chardin és Piveteau megnyugtatásra szánt sorai mellett is az általuk fel
sorolt faunarészlegek ugyanazt mutatják, amit fenti gondolatmenetünkben már kifejtettünk : 
Nihovan-nál egy Equus-os, Bison-os fiatalabb és egy Hipparion-os, Rusa-я stb. idősebb faunaszint 
keveredik össze — mai felfogás szerint már nem elég pontos gyűjtés következtében. Csak egészen 
feltételesen nyilvánítva véleményt, úgy látszik, a fauna egyik részét a kalabriai-villafrankai emeletbe 
kell helyeznünk, másik része viszont villányi korú lehet.

6. ÉSZAK-AMERIKA

Holarktikus Amerikában a negyedkori faunák kutatása a legutóbbi időkig meglehetősen 
háttérbe szorult, amit az észak-amerikai szárazföldi harmadkori üledékek utolérhetetlen gerinces- 
fauna-gazdagsága könnyen érthetővé tesz. Csak a két utolsó évtized világszerte nagy lendülettel 
elindult negyedkorkutatása hozta meg e téren az örvendetes fellendülést. A quarterpaleontológia 
e fölvirágzásában — néhány, a negyedkori faunisztikáért elszigetelten küzdő kutató után, akik 
közt O. P. Ha y  az elsők közt említendő — különösen C. L. W. H ibbard szerzett érde
meket.

20 éves anyag- és adatgyűjtés után sikerült — a Meade County-területre (Kansas) 
mint típusra alapított — észak-amerikai faunisztikai negyedkor-taglalását nyilvánosságra hozni, 
mely már alkalmas arra, hogy a megfelelő előfeltételek mellett korábban kifejlődött európai réteg- 
tani faunaegymásutánnal idővel biztos korrelációba legyen hozható. Hibbard rétegtani rendszere 
a következő (42. 389.) :

8 *
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„Pleistocene

Vanliem formation (time unit : tentatively Wisconsin)
Jones Ranch fauna (cool) : Last of Camels, and peccary, Invertebrates and some 
northern species of mammals, etc.

Kingsdown formation

a) Sangamon interglacial (tentatively) :
Jinglebob fauna (warm moist) : Invertebrates, Gopherus, Blarina, Oryzomys, etc.

b) Illinoian glacial (tentatively) :
Fauna (cool) : Invertebrates, Perea, Emys, Paradipoides, Castoroides, etc.

Crooked Creek formation

a) Yarmouth interglacial (tentatively) :
Borchers fauna (semiarid warm) : Testudo, Perognathus, Sigmodon, Synaptomys, 
Equus (Equus) etc.

b) Kansan glacial (tentatively) :
Pearlette ash mem.
Cudahy fauna (cool) : Invertebrates, Sorex, Neosorex, Microsorex, Synaptomys (Mic- 
tomys), Microtus, Pitymys, etc.
Seger Gravel Pit fauna (probably pre-Kansan) : Nannippus, Equus (Plesippus) , 
Stegomastodon, etc.

Meade formation

a) Aftonian interglacial (tentatively) :
Fauna unkown

b) Nebraskan glacial (tentatively) :
Deer Park fauna (cool) : Nannippus, Equus (Plesippus), Pliolemmus, Procastoro- 
ides, etc.

Pliocene

Rexroad formation (Blancan)
Rexroad fauna (warm) : Invertebrates, Equus (Plesippus), Nannippus, Dipoides, 
Procastoroides, Sigmodon, etc.
Saw Rock fauna (warm) : Invertebrates, Dipoides, Cosomys, Baiomys, Osteoborus, etc. 

Ogallala formation (Hemphillian).”

Ez az összeállítás az európai rétegtani kutatás számára is nagyjelentőségű, mert az itteni 
szintekkel való párhuzamosításhoz nyújt alapokat. Mielőtt azonban a párhuzamosítás részleteire 
áttérnénk, először a pleisztocén alsó határának helyét kell H ibbard felfogásában megvizsgálnunk.

H ibbard faunisztikai-rétegtani táblázatából kitűnik, hogy a felső-pliocént a blancoi. 
emelettel, ezt pedig a rexroadi képződményekkel azonosítja. Miután ez az eljárása bizonyos követ
kezményeket von maga után, elsősorban a pleisztocén faunahullámok számát tekintve, kicsit rész
letesebben kell vele foglalkoznunk.

A képződmény-típus, a Rexroad-fauna H ibbard szerint (40. 88— 89.) a következő emlős 
faunát adja :

Scalopusl sp.
Chiroptera ind.
Canis lagophagus J o h n s t o n  
Canis sp. (n a gy  fa j)
Procyon rexroadensis H i b b a r d  
Brachyproloma breviramus H i b b a r d  
Spilogale rexroadi H i b b a r d  
Taxidea taxus (S c h r e b e r )
Trigonictis kansasensis H i b b a r d
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Machairodus sp.
Felis sp. (nagy faj)
Felis lacustris G a z i n  
Citellus howeli H i b b a r d  
Citellus rexroadensis H i b b a r d  
Eutamias v. Tamias sp.
Geomys sp.
Liomys centralis H i b b a r d  
Perognathus gidleyi H i b b a r d  
Procastoroides lanei (H i b b a r d )
Onychomys sp.
Baiomys rexroadi H i b b a r d  
Peromyscus kansasensis H i b b a r d  
Eligmodontial arizonae Gidley 
Symmetrodontomys simplicidens H i b b a r d  
Sigmodon intermedius H i b b a r d  
Paráhodomys quadriplicatus H i b b a r d  
Pliolemmus antiquus H i b b a r d  
Phenacomys primaevus H i b b a r d  
Ogmodontomys poaphagus H i b b a r d  
Pliopotamys meadensis H i b b a r d  
Pratilepus kansasensis H i b b a r d  
Dicea lepuscula H i b b a r d  
Necrolagus progressus (H i b b a r d )
Hypolagus regalis H i b b a r d  
Mastodon-faj
Plesippus simplicidens (C o p e )
Nannipus phlegon (Ha y )
Platygonus sp. '
Camelida, kis faj 
Camelida, nagy faj 
Cervida
Capromeryxt sp.

Ebből a faunaegyüttesből bennünket legközelebbről érint a következő :
1. A helyileg kialakult törzsek pliocénre, vagy pleisztocénre jellemző alakjai.
2. A pleisztocén kezdetével bevándorolt — vagy legalábbis ebben az időben minden előz

mény nélkül, hirtelen megjelent — törzsek képviselőinek fellépése vagy hiánya.
Az első csoportban — egész sor ebben a tekintetben bizonytalan alak mellett — fontos a 

Mastodon-ok, Hipparion-ok, primitív Leporidák és ősi Cricetidák jelenléte az egyik oldalon, illetve 
az orrszarvúak és tapirok hiánya a másikon.

Jellemző ugyanekkor a Canis, Procyon, Brachyprotoma, Taxidea, a modern Sciuridák, az 
Arvicolidák (Pliolemmus, Phenacomys, Ogmodontomys, Pliopotamys), Equus s. 1. (Plesippus) stb. 
föllépése és az Ursidák, Pitymys- és Microtus-í&]dk, Castoroides, Sylvilagus, Lepus- és Equus- 
fajok hiánya.

A második csoportból jellemző a Trigonictis (közel rokon vagy azonos a Xenictis-szel), az 
Arvicolidák egyes nemei (ha nem valamennyi) úgyszintén egész sor ragadozó, rágcsáló, különösen 
pedig az elefántok ( Archidiskodon) hiánya.

Ha ezt a faunaképet az európai felső-pliocén—alsó-pleisztocén faunák strukturális összeté
telével hasonlítjuk össze, a következőket állapíthatjuk meg :

1. Mastodon-félék (sőt ezek két nemzetsége), Hippar ion-fa,]ok éltek az európai alsó-pleisz
tocénben, (illetve annak alsó részében, a villafrankiumban), sőt előbbiek a gyakori alakokhoz 
tartoztak.

2. Primitiv Leporidák (Lagotherium, Pliolagus) az európai alsó-pleisztocén végéig (bihari 
szakasz) éltek.

3. A Cricetidák (Hesperomyidák) primitív alakjainak magas száma éppolyan amerikai ende- 
mizmus, mint amilyen helyi jellege faunáinak az orrszarvúak pleisztocén előtti kihalása, illetve a 
tapirok ideiglenes eltűnése.

4. Az új faunafront modern alakjainak (Canis, Arvicolidák, Elephas s. 1., Equus s. 1., Bős 
s. 1.) feltűnése az ősi alapfauna mellett Hatig és mások példája nyomán a pliocén és pleisztocén
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közti elhatárolás alapja. Ezt fogadta el a londoni Nemzetközi Geológiai Kongresszus is a pleisztocén 
alsó határát leszögező jegyzőkönyvével (192.).

5. Miközben megállapítjuk az elefántok hiányát a rexroadi faunában, nem szabad elfelej
tenünk, hogy az elefántok Észak-Amerikában jóval később (vagyis az ,,E.”  meridionalis egy leszár
mazottjával) jelentek meg, mint Európában, ahol már a plani frons-típus fejlődéstörténeti fokán 
léptek föl és terjedtek el. Az elefántok hiánya tehát Észak-Amerika rétegtanában távolról sem jelenti 
azt, amit Európáéban!

6. A Microtus, Pitymys, Lepus, Bison, Equus (s. str.) és sok más hasonló típus teljes hiányát 
viszont az is eldönti, hogy a rexroadi faunaszmt sokkal idősebb, mint azok az európai faunák, 
melyekben ezek az új jövevények már megjelentek, vagyis mint a „kromeri”  (szűkebb értelemben 
vett) szintjének faunái.

Ha mindezek után a Canis—Arvicolidák—Elephantidák ( Archidiskodon) — Equinák (Ple
sippus-Allokippus)—Bovméík (Leptóbos)-hullámot a pleisztocén alsó határára tesszük, akkor 
idetartozó jellemző alakjai révén Rexroad is az alsó-pleisztocénbe, pontosabban a kalabriai-villa- 
frankai emeletbe sorolandó.

A kis Saw Rock-fauna, melyet H ibbard (42. 387—411.) szintén a Rexroad-formációba állít, 
a következő emlősfaunát adta :

Soricida 
Marmota ? sp.
Geomyida
Perognathus mclaughlini H i b b a b d  
Prodipodomys sp.
Dipoides wilsoni H i b b a b d  
Onychomys larrábeei H i b b a b d  
Baiomys sawrockensis H i b b a b d  
Cimarronomys stirtoni H i b b a b d  
Cosomys primus (W i l s o n )
Osteoborus progressus H i b b a r d  
Mustelida
Gigantocamelus cf. spatulus (Co p e ).

Egészen függetlenül attól, hogy H ibbard Rexroad elé vagy mögé helyezi a faunát, a Cosomys 
(Mimomys) Arvicolida-alak föllépése alapján aligha nyomható le a felső-pliocénbe.

Ami itt minket a többé-kevésbé egykorú hemphill-utáni „pliocén”  észak-amerikai faunák 
esetében a legjobban érdekel, az a Blanco-fauna viszonya a többihez : Blanco ugyanis a hemphilli 
emelet és a minden kétséget kizáróan a pleisztocénbe sorolt képződmények közti sokat vitatott 
emelet típusa.

Blanco-ról a következő emlősfajokat ismerjük (H ibbard : 40. 86.) :

Megalonyx lepiostomus C o p e  
Olyptotherium texanum Co p e  
Borophagus diversidens C o p e  
Osteoborus hillanus (C o p e )
Canimartes cumminsii C o p e  
Berbelodon ( ?) praec.ursor (C o p e )
Rhynchotherium fálconeri O s b o b n  
Stegomastodon successor (C o p e )
Stegomastodon texanus O s b o b n  
Plesippus simplicidens (C o p e )
Plesippus cumminsii (C o p e )
Nannippus phlegon (H a y )
Platygonus bicalcaratus C o p e  
Platygonus texanus G i d l e y  
Pliauchenia spatula C o p e

Bármennyire is használhatatlan ez a fauna-együttes bizonyos szempontpól a közvetlen 
korrelációra, a nem kevesebb, mint négy Mastodontida fellépése ellenére igen nyomatékosan hang
súlyoznunk kell a Plesippus-fajok jelenlétét.
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A Mastodontidák erős előtérbe nyomulása (közel egyharmadát teszik a fauna fajszámának) 
inkább pliocén kor mellett szólna, amit a Serbelodon és Rhynchotherium nemek jelenléte még jobban 
aláhúz. Az Equus-csoport megjelenése a Plesippus-nemzetség formájában azonban kényszerítőén 
írja elő a pleisztocén korhatározást, amit döntően támogat az Edentaták (Glyptotherium, Megalonyx) 
hirtelen megjelenése Dél-Amerika felől.

Ezt a kormegállapítást egyáltalában nem gyengíti — a fent már kifejtettek alapján — az 
Archidiskodon hiánya ; hiszen Észak-Amerikában az elefántok fejlődési vonala az Archidiskodon 
képében egy A. mm^icmaZis-leszármazottal lép föl, tehát itt jóval később jelenik meg, mint Euró
pában, ahol elterjedési területét A. planifrons-populációkkal lényegesen korábban töltötte ki.

Mindezek alapján semmi érv sem szól a Blanco-faunának és az erre alapított szintnek a 
londoni megegyezés szellemében vett alsó-pleisztocénbe sorolása mellett.

Egy további pillantás a többi Blanco-, illetve Rexroad-szintbeli faunára egyáltalában nem 
gyengíti ezt a megállapítást. így :

A californiai blancoi faunák (Pittsburg, Tehana, San Timoteo, Coso Mts. stb.) a bennük 
fellépő Canis, Cosomys, Mastodon-fajok és Plesippus alapján tiszta Rex road-tip üst mutatnak, amit 
a Cosomys (Mimomys s. \.), Stegomastodon és Pliomastodon, valamint’ az Edentaták jelenléte még 
alátámaszt.

Nem kevésbé tiszta Rexroad-típust ismerhetünk fel a Hagerman-faunában, melynek Arvi- 
colidái (Cosomys, Pliopotamys), Edentatái és Plesippus-előfordulása eleve lehetetlenné teszi a plio- 
cénbe sorolást.

Végül a Benson-faunáról csak annyit említünk meg, hogy a rendszerint az előbbivel együt
tesen kezelt lelőhely faunája nem tartozik kényszerítőén a Rexroad-típusba.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Rexroad-típus faunái nagy valószínűséggel az európai 
rétegtan kalabriai-villafrankai emeletével párhuzamosíthatók, amit elsősorban a Plesippus— Allo- 
hippus— Macrohippus, Cosomys—Pliopotamys—Mimomys-csoportok, további Arvicolidák, valamint 
Canis, Pannonidis—Trigonidis—Enhydridis—Xenidis stb. megfelelő alakjainak mindkét kon
tinensen való megjelenése biztosít.

Ami viszont Blanco-t illeti, ezt a faunát sokkal inkább tekinthetjük a Rexroad-típusban 
a maga teljességében kifejlett első pleisztocén faunahullám korai szakaszának, mint felső-pliocén 
faunának.

Ennek következtében viszont a hemphilli emelet és az alsó-pleisztocén közti — régóta vita
tott — faunahiány kérdése változatlanul nyitott marad.

Az egyes faunaszakaszok párhuzamosításának kérdésére áttérve, bevezetőben nyomaté
kosan hangsúlyoznunk kell, hogy a Rexroad-formációnak a pleisztocénbe helyezésével H ibbard 
táblázatában a pleisztocén öt-osztatúvá válik. Ez erős hasonlóságot mutat a Magyar-medencében 
szerzett faunisztikai tapasztalatainkkal és a legutóbbi évek egyes más, nem-faunisztikai pleisz
tocén-tagolásával.

A szintezés első tagját, a Rexroad-formációt fönnebb már részletesen ismertettük ; a második 
tag, a Meade-formáció faunaképe az előbbihez erősen hasonlít : Stegomastodon, Nannippus, Plesippus 
stb. a két faunaszintnek meglehetősen hasonló jelleget kölcsönöz. Ami viszont a kettő közt mégis 
határt von, az a földtani érvek mellett egy kisebb csoport mikrofauna-elem (Pliolemmus stb.) 
hirtelen megjelenése. Ami erre a szintre mindenekelőtt jellemző, az a fauna felújulásának módja: 
a Rexroad-faunával szemben, minden nagyobb bevándorlási hullám nélkül, úgyszólván saját 
erőből, néhány, valószínűleg a közvetlen szomszédságból érkező elem benyomulásától élénkítve 
következett be.

Éppen a Meade-faunának ez a tulajdonsága az, amely Közép-Európa. villányi faunájával 
való összehasonlításra módot nyújt : a távoli bevándorlók nélküli faunafelújulás mindkét fauna
típus közös vonása, ami egyben a párhuzamosításra közvetlenül alkalmas faunatípusok hiányát is 
magyarázza és a két típus távkorrelációját mint helyi északi alakokat felmutató elszigetelődéses 
faunatípusokét valószínűsíti. Ehhez a faunafázishoz kell valószínűleg a Seger Gravel Pit faunát 
is sorolnunk — ezt különben már Hibbard is feltételezi (42. 389.).

A harmadik faunaszakasz két részének (hideg és meleg) típusául Hibbard Cudahy- és Bor- 
ohers-faunát állítja oda. Ezt a Crooked Creek-formációt a faunakép gyökeres megváltozása jellemzi, 
ami elsősorban a modern Arvicolidák (Pitymys, Microtus stb.), valódi Equus-fajok stb, fellépésében
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mutatkozik. Ez a Crooked Creek-formáció és feküje közt éles faunisztikai határt von ; ez egyben a 
faunaszakasz felső határát az újabb fázisok felé elmosódottá teszi. Ez a jeleiiség az európai fauna
történetben is párhuzamosan jelentkezik : ugyanezek a tulajdonságok jellemzik a mi bihari fauna
szakaszunkat is.

Ami viszont a Crooked Creek-formáció és a bihari szakasz közt fönnálló különbségképpen 
hangsúlyozandó, az a pliocénben gyökerező alakok egész sorának hiánya.1 Ugyanígy hiányoznak 
az ősi Szabású gyökeresfogú pocokfélék rexroadi típusú alakjai.

A Cudahy Bor chers-faunatípus és a fiatalabb faunák közti határvonás előbbiekben vázolt 
nehézségei egyben nyomatékos figyelmeztetők is a bihari szakasszal való elhamarkodott párhuzamo
sítás ellen, habár az egyidejűség valószínűsége igen nagy. Azonban mindaddig, míg további behatóbb 
tapasztalataink nincsenek e téren, tartózkodnunk kell minden ilyenirányú állásfoglalástól. Ebben a 
tekintetben teljesen egyetértünk H ibbard-dal, mikor így nyilatkozik.: „Correlations of faunas 
and deposits can be made in the future, when faunas are better known, and then they will be made on 
the basis of faunas and not on the basis of „index fossils” — ha nem is osztjuk pesszimizmusát —- 
I might add that it will only be a miracle if a matching sequence of late Cenozoic deposits and faunas 
is ever found on the two continents” , illetve ,, . . . such correlations will be — at best — approxi
mations”  (42. 410.).

A bihari szakasz és Crooked Creek-formáció közti párhuzamosítás bizonytalansága a fiata
labb szakaszok párhuzamosítását is megnehezíti, bár a mindkét oldalon jelentkező két szint párhuzama, 
számazonosságuknál fogva erre igen csábít. így be kell azzal érnünk, hogy a két legfiatalabb fauna
szakasz párhuzamosítását, mint valószínűséget fogadjuk el, a döntést pedig elhalasztjuk arra az időre, 
amikor már megfelelő adatokkal fogunk rendelkezni az európai tirréni-riss és az amerikai Wisconsin 
szakaszról.

7. NEM-HOLARKTIKUS TERÜLETEK

A nem-holarktikus területekkel való párhuzamosítás a mikrofauna alapján a makrofauná- 
kénál is kisebb lehetőséget nyújt. Ebben azonban elsősorban az átmeneti területek összekötő fauná
inak teljes hiánya a hibás. Ehhez jön még a szóban forgó területek igen kis felkutatottsági foka 
— bizonyos tekintetben Észak-Amerika déli részeinek kivételével, ahol viszont más nehézségek 
mutatkoznak.

Részleteiben ÉNy-Afrika — különösen Algír (1. 1—62. ül. 140. 79— 163.) — szolgáltat jó 
faunisztikai adatokat, párhuzamosítása azonban csak nagy vonásokban, itt is inkább csak nagyem
lősök, ezek közt is elsősorban orrmányosok álapján történik, annál is inkább, mert a faunákat a holark- 
tikus típusokkal való összehasonlításra már túlzott mértékben hatja át az etiópiai jeüeg (mely 
később csökken).

Kis-Ázsia—Elő-Azsia mint még holarktikus peremterület, az összekapcsolásra igen alkal
mas volna, viszont innen csak korban fiatalabb adatok állnak rendelkezésünkre ; gerinces-faunákkal 
igazolt alsó-pleisztocén képződményeink innen nincsenek.

Az indiai terület egyrészt túlzottan trópusi színezetű, másrészt hiányoznak innen az átme
neti alakok a mérsékeltégövi-holarktikus területek felé, a himalajai-tibeti rendellenes faunaövkép- 
ződés miatt.

Sokkal előnyösebb a helyzet ebben a tekintetben Kelet-Azsiában, ahol az észak-holarktikus 
jellegtől a trópusi orientálisig az egyes öveket átmenetek kötik össze. Ezek a kedvező lehetőségek 
azonban pillanatnyilag csak reménybeliek, mert erről a fosszilis gerincesmaradványokban oly gaz
dag, óriási területről ma még csak néhány elszórt, bár fontos adat áll rendelkezésünkre. A kínai 
tudományszervezés nagyvonalú programja és erőteljes kezdeményezése azonban ezen a téren fontos 
új adatokat helyez kilátásba.

A Szunda-terület a R. v. K oenigswald és mások részéről kiépített faunaegymásutánjával 
(48. 188— 198.) a holarktikus területek felé makrofaunája révén hozzávetőlegesen párhuzamosított 
negyedkortagolást nyújt — mikrofaunisztikai finomszintezésre az alapok teljességgel hiányoznak.

1 A Inhalt Leporida-nemzetségek (Hypolagus, Necrologue) kivételével, melyek itt a Lepus- és Sylvilagus- 
fajok mellett még előfordulnak.
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Nagyjából ugyanez mondható az etiópiai terület gyors ütemben kiépülő negyedkori, külö
nösen alsó-negyedkori faunisztikai tagolására, mely a holarktikus területekkel csak néhány nagy
emlős-alak (orrmányosok) révén kapcsolódik. Rétegtani célokra felhasználható mikrofauna azonban 
gyakorlatilag innen is hiányzik.

Még távolabbi állatföldrajzi egységeket (Dél-Amerika, Ausztrália) itt, érthető okokból, 
közelebbről nem tárgyalunk.

XI. A NEGYEDKOR NEM-GERINCES ŐSLÉNYTANI 
RÉTEGTANA ÉS KRONOLÓGIÁJA

A pleisztocén korszak rétegtana és kronológiája megoldásra váró problémáik vizsgálatánál 
egész sor különböző tudományágtól kölcsönvett módszert vesz igénybe. A legkülönbözőbb területek 
kutatói dolgoznak itt közös munkában, vagy önállóan, közvetett, vagy közvetlen jégkorszaki 
kérdésekben. Valamennyinek egyforma, nyílt vagy titkos becsvágya, hogy egy olyan negyedkor
történetet vázoljon föl, melynek súlypontja a negyedkor viszonylagos kronológiájával szoros kap
csolatban álló, egyben azonban abszolút kronológiára is kiépített rétegtan legyen.

A különböző tudományterületek kutatóinak ez a versengése a negyedkor tanulmányozásában 
nagy előnyöket jelentett, de súlyos hátrányokkal is járt : a földtan területének egyetlen részletét 
sem vetették oly sokoldalú vizsgálatnak alá, de — éppen ezért a földtan egyetlen részterületén 
sem volt a kutatás annyira nem-geológiai, mint éppen a negyedkor területén, melynek kérdéseiben 
egy egész sor olyan tudományág kívánta szavát döntően hallatni, mely csak arra képes, hogy a kuta
tás számára nyers adatokat szolgáltasson. Ezt az egészségesnek semmiképpen sem mondható fejlő
dést még jobban kihangsúlyozta a geológusok feltűnő visszahúzódása a negyedkor-kutatás terüle
téről. Ez a tényállás elsősorban azt kívánja, hogy egyenleget vonjunk a rendelkezésünkre álló adatok 
és rendelkezésünkre bocsátott elméletek fölött. Vezérlő szempontunk csak az lehet, hogy a pleisz
tocén-kutatás számára megteremtsük azokat a lehetőségeket, melyek közt az a földtani kutatás 
eszközeivel remélheti, hogy annak céljait is elérheti.

Ez elsősorban azt jelenti, hogy a pleisztocén számára — kiindulópontul — egy olyan tagolást 
állítsunk föl, mely sem nem klimatikus, sem nem morfológiai, vagy bármilyen más tetszés szerinti 
eseményekből vagy mellékjelenségekből indul ki, hanem, mint azt a geológia az összes többi kornál 
teszi, üledékszakaszokat és időszakaszokat különböztessen meg és ezeket a regionáhs földrajzból 
vett nevekkel lássa el.

Erre a célra sem a szárazföldi jég frontjának határai, sem pedig tengerparti színlők, folyó
teraszok, vagy éppenséggel emberi kultúrák tartalmi köre nem alkalmas — egyszerűen mert nem 
földtani kategóriák. Éppen ezért régi nevezéktani választékunkból kell ezekre nevet keresnünk, 
vagy ezek hiányában új kategóriákat és neveket kell fölállítanunk. Ugyanakkor azonban afölött 
is komolyan kell gondolkodnunk, hogy tudásunk mai fokán vajon elérkezett-e már arra az idő, 
hogy szárazföldi rétegtani kategóriáinkhoz univerzális rétegazonosítási reményeket fűzzünk. Az 
a bizonytalanság és véleménykülönbözőség, amely ma ebben a tekintetben uralkodó, nyomaté
kosan amellett szól, hogy azoknak van igazuk, akik a negyedkor földtani tagolásának egyes 
kategóriáinál pillanatnyilag még eltekintenek azok nagyobb területre szóló vagy éppen egyetemes 
párhuzamosításától és kisebb, de reálisan párhuzamosítható rétegsorú területegységeken belül állíta
nak csak föl ilyen kategóriákat. Ezeket azután fáradságos, aprólékos munkával idővel tényleg 
átfogó érvényű rétegtani tagolássá tudjuk kiépíteni. Elméleti meggondolásokkal azonban, melyek 
állítólag általános érvényűek, nem sokra megyünk.

Ez távolról sem jelenti azt, hogy minden elmélettel ellenségesen álljunk szemben — éppen 
ellenkezőleg ! Ez csak azt akarja jelenteni, hogy pleisztocén rétegtanunk és kronológiánk kérdéseit 
a földtani kutatás eszközeivel és lehetőségei felhasználásával kell megoldanunk ; ha ezt nagyjából 
elértük, akkor az elméleti spekulációk hasznos összehasonlításra, esetleg ellenőrzésre fognak lehető
séget adni. Attól azonban még nagyon messze vagyunk, hogy ezek az elméleti eszmefuttatások 
kívülről előre határozzák meg a földtani kutatás irányát, eszközeit, és végső fokon, várható eredmé
nyeit. Mert ha ez bekövetkezik, úgy elveszítjük lábunk alól a talajt.
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Jó példa erre a Milankovics-elmélet mai állása. Azt hiszem, senki sem kételkedik abban, 
hogy MiLANKOVicsnak és követői táborának a besugárzási görbe elméleti alapjaiban igaza van. 
Ezen a kisebb-nagyobb véleményeltérések, jogos kifogások (146.), lényegesen eltérő eredmények 
(17.) semmit sem változtatnak. És ennek ellenére a legújabb kutatások minden vonalon azt mondják, 
hogy a tényleges változások rétegtani-hiológiai alapokon nyugvó, megfigyelt tényekre alapított 
történelmi ritmikájának vizsgálata képes egyedül arra, hogy azt az abszolút időmérték vizsgálata 
szempontjából egyedülálló lehetőséget, amit az eljegesedési görbével az asztronómusok kezébe adtak, 
idővel tényleg ki is használhassa. Mindaddig azonban, amíg üledékszakaszok egymásutánjáról, hegység- 
szerkezeti dinamikáról és biológiai fejlődésritmikáról a legapróbb részletekig kidolgozott — nem 
elméleti, hanem tömegvizsgálatokkal igazolt — reális képünk nincsen, minden olyan kísérletet, 
mely az önmagában levegőben lógó földtani adatokat a M il a n ko vic s -gráf i к onb a kívánja belepré
selni, el kell utasítanunk. Milankovics követői azt állítják, hogy a jégkorszak történéseire mennyi
ségileg, minőségileg és időmértékíleg más magyarázatot adni, mint amit ők adnak, a teóriamentes 
tényekkel való esztelen szembehelyezkedés. Nos, a legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy ugyan
annak a „teóriamentes” , tényeken alapuló realitásnak ugyanolyan reális matematikai alapokból 
kiindulva hányféle lehető magyarázata, sorrendezése és méretezése lehetséges. Mindez természetesen 
távolról sem érinti a besugárzási görbe felhasználhatóságát, csak éppen arra kíván rámutatni, hogy 
milyen légüres térbe tud jutni az elméleti spekulációkban kimerülő kutatás, ha nem kapcsolódik 
hozzá a földtani tények vizsgálata.

Ezek a meggondolások késztették arra a szerzőt, hogy rétegtani-kronológiai vizsgálatainál 
más — főleg nem-geológiai — kutatási módszerek rész- és előzetes eredményeinek befolyásától távol 
tartsa magát és a különböző párhuzamosítási kísérleteket, melyek egyetlen területen sem adtak 
átfogó érvényű eredményeket, éppen ezért visszautasítsa. Egyszerűen azért, mert egyikünk sem 
jutott el speciális kutatási területén odáig, hogy egy ilyen átfogó esemény-párhuzamosítást végre
hajthasson, egymás eredményeinek, vagy vélt eredményeinek túl korai átvétele pedig érthetően téves 
vágányra viheti az egész kutatást.

Ezek a meggondolások azonban nemcsak távolabbi vagy kapcsolódó tudományterületekre 
vonatkozólag állnak fönn ; fönnáll ez például a negyedkor rétegtanán belül távolabbi területek 
üledéksorának párhuzamosítása esetén is. Valósággal tarthatatlan már a helyzet, mikor jóformán 
valamennyi pleisztocén szintelnevezés és fogalom mögött bizonytalan táv-azonosításra alapított 
fogalmakkal dolgozunk, ugyanakkor pedig jóegynéhányszor a hibás távazonosításról meg vagyunk 
győződve.

A konkrét adatokra áttérve szerző kénytelen volt olyan rétegtani egységek gyakorlatilag 
nem párhuzamosítható, bizonytalan vagy megtévesztő használatától eltekinteni, mint a sicilium, 
cromerium stb. (minden olyan nevet, mint pl. a günz, mindéi, riss, würm stb., melyeket nem réteg
tani fogalmakra alapítottak, a földtan területéről elvből ki kell küszöbölnünk), melyek egyelőre 
semmi biztosítékot sem nyújtanak arra, hogy nagyobb területekre, vagy éppen egyetemes érvénnyel 
használva, távoli területekre is azonosítani tudnánk.

A táv-korreláció bizonytalanságát és pontatlanságát szem előtt tartva, a szerző helyesebb
nek találja mindaddig, míg az egyes szintek párhuzamosításának megfelelő tárgyi alapokon 
nyugvó (és nem elvi spekulációra alapított) lehetőségei fönn nem állnak, helyi érvényű szintegysé
gek és szintnevek bevezetését és alkalmazását. Ezt tette 1941-ben, mikor faunahullámok alapján az 
alsó-pleisztocént négy szakaszra — baróti, villafrankai, villányi és bihari — osztotta fel, vagy ugyan
ilyen elgondolás alapján állította fel Van der Vleek (175., 176., 177.) a hollandiai pleisztocén üle
déksor számára praetigliai, tigliai, taxandriai, neediai, drenthiai, eemi, tubantiai szakaszokból 
álló pleisztocén szintezését, hogy más hasonló szintezéseket ne is említsünk. E nevek létjogosult
sága mindaddig fenn fog állni, míg az általános érvényűnek elfogadható korreláció lehetősége ezek 
használatát fölöslegessé nem teszi. Addig azonban a kutatásnak nem ártanak, hanem ellenkezőleg, 
pontosságát emelik.
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XII. ÖSSZEFOGLALÁS

A Vülányi hegység ősgerinces-faunáinak vizsgálata faunisztikai területen a következő 
adatokat, eredményeket, kérdés-felvetéseket és kérdés-megoldásokat hozta :

1. A Villányi hegységből eddig ismert 8 gerinces-faunával szemben 31 faunát tartunk 
nyilván, melyek revíziója, vagy feldolgozása és faunisztikai kiértékelése e munka nagy részét teszi.

2. Egyetlen lelethelytől (Nagyharsányhegy-2) eltekintve a Villányi hegység karszthasa- 
dék-kitöltéseinek vörösagyagjából gyűjtött faunák mind az alsó-pleisztocén két szakaszára, a villányi 
és bihari faunaszakaszra oszlanak.

3. A munka részletesen megadja a két szakasz (villányi és bihari) ősfaunisztikai jellemzőit, 
melyek alapján Európa hasonlókorú faunáira a finomszintezésbe menően biztos, a holarktis terü
letére pedig faunaszakasz-méretben megbízható szintazonosítást adott.

4. Megfelelő példányszámú és elég gyors fejlődéstörténeti változást mutató csoportokon 
(itt Arvicolidákon) végzett finomrétegtani gyakoriság-változási vizsgálatokkal sikerült az egyes 
fajok dominancia-viszonyain alapuló (a palinológia és más, fáciesváltakozást észlelő rétegtani 
finommódszerekkel szemben), a biosztratigráfiában eddig meg sem közelített finomságú, a fajok 
nem-rekurrens virencia-eloszlásán alapuló kronológiai finomsztratigráfiai módszert kidolgozni. 
A módszer a biosztratigráfia fajöltők váltakozására alapított rétegtani alapegységén belül új, sokkal 
finomabb kategóriát, a virenciaszakaszok kategóriáját vezeti be.

5. A villányi és bihari faunaszakaszoknak megfelelő két üledékképződési ritmus és két 
egymásra merőleges hegységszerkezeti hatás megállapítása vált lehetővé finomrétegtani módszerek
kel rögzített időkeretben.

6. Az üledékszakaszok élénkvörös agyaggal („terrarossza” ) kezdődő és pluviális eróziós 
diszkordanciát követő vályog-löszsorozattal végződő kettős (villányi és bihari) sorában az üledék 
ásványi összetétele és színe közti összefüggés hiányában a vörösagyag éghajlati elváltozást (vasas 
kicsapódás) valószínűsít a löszös-vályogos sorral szemben és nem genetikus különbséget.

7. A hegységszerkezeti folyamatban a villányi szakaszban csak a hegység csapásirányában 
fekvő hasadékok mutatnak vörösagyag-kitöltést, míg a bihari szakaszbeliek az erre merőleges irányú 
hasadékokban. Emellett a csapásirányú hasadékok üledéke és ősmaradvány-anyaga utólagos pré- 
selődést bizonyít, amit vízszintes elmozdulások és bihari szakaszbeli eltört és elvonszolt cseppkő
képződmények irányban, térben és időben igazoltan a pikkelyeződés bihari szakaszbeli végső 
aktivitása igazol.

8. Az Arvicolidák virencia-grafikonjának összehasonlítása a villányi-bihari és „monastiri” 
(risswürm-|-würm) szakaszok közt azt igazolja, hogy az előbbiben az utolsó eljegesedéshez fogható 
mértékű, többszöri. előnyomulással és visszahúzódással tarkított klímaingadozás nem lehetett.

9. Az egykorú üledékek rétegazonosítására szerző egy fejezetben összehasonlítja a Villányi 
hegység faunáit a holarktikus régió fontosabb faunaegyütteseivel. Ennek eredményeképpen az európai 
villányi—bihari koró faunák (amennyiben gyűjtési zavarok nem tették lehetetlenné) virencia-szintig 
menő pontossággal szintezhetők voltak, Kelet-Ázsia faunái szakasz-pontossággal, ezzel szemben 
a nem-palearktikus területek párhuzamosítását szakasz-pontosságig sem lehetett biztosan végrehajtani.

10. Az általános érvényűnek szánt rétegtani egységek sorozatos csődje kényszermegoldás
ként szükségessé tette ideiglenesen a helyi emelet- és szintnevek bevezetését, mint ahogy azt sok
helyütt már régebben gyakorolják. Az alsó-pleisztocén taglalására szerző a baróti, villafrankai, 
villányi és bihari faunaszakaszokat, illetve üledékszakaszokat fogadja el középeurópai viszonylatban.
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