
TENGERI HAL, KROKODILÜS ÉS ÓRIÁSDINOTHERIUM
A DUNÁNTÚLI PANNÓNIAI-RÉTEGEKBL

KRETZOI MIKLÓS*

A bicskei lap földtani újratérképezése közben Sidó M. három lelhelyrl

gyjtött puhatest-mairadványok kíséretében gerinces-leletekre is akadt Ezek
slénytani -és földtörténeti jelentsége miatt szükséges ezekrl a leletekrl külön

is beszámolni.

1. Sparida-fog a bicskei íels-pannóniai rétegekbl

A bicskei nagy homokbányából különböz halmaradványokat gyjtött

Sidó M. Ezek legnagyobb része (csigolya- és koponyaosont-töredékek) meg-
felel összehasonlító anyag hiánya — részben pedig az anyag töredékes volta

miatt — egyelre meghatározatlan. Egy maradvány azonban — egy hosszúkás,

lapos fog — jellegzetes alakjával rögtön elárulta, hogy Sparidá-val, még pedig

egy Chrysophrys-iajja 1 állunk szemben. E nem fajainak jellegzetessége a mindkét

állkapocsban belül-hátu! elhelyezked hosszúkás fog, mely éles en különbözik a

többi fog kis, kerek gombformájátói. Labridá-ra nem gondolhatunk itt, ír. *t ezek

ugyancsak hosszúkás-lapos fogai részarányosa bb alakot mutatna’:.

A Jelet fontosságát messze annak slénytani jelentsége fölé eme! az a

tény, hogy a kétségtelenül melegkedvel-sztenoterm és sztenohalin Chrys-jphrys

jelenléte (Labridáé még inkább) a pannonjai beltenger eddigi ismereteinkkel nehe-

zen összeegyeztethet fizikai sajátságaira enged következtetni.

Hegy ilyen körülmények közt is megkockáztatom ezt a megállapítás: a:‘

néhány kellen nem hangsúlyozott régebbi adat magyarázza. Ha t. i. az irc -

bán utánanézünk a kérdésnek, meglepetve látjuk, hogy a magyar slénytan
dalomban legalább három olyan adat van, melyek mindegyike önmagában is

volna fenti aggály felkeltésére.

Az els adat: a Bécsi-medence alsó congeriás pannonjából H e c k : V.

Fuchs, Steindachner alábbi halfajokat közölték;

Inzersdorí:

Brosmius sp.,

Percoidea cf. Beryx sp.,

.Matzletosdorf

:

Scornbroidea ind.,

Laaerberg:

Clupeoideci ind.,

Hornals:

Clsnus gracilis Steindachner,
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Sphyrciena viennensis Steiadachner,
Cararix carangopsis Heckel,
Scorpaenopterus siluridens Steindachner,
Clupea elorigata Steindachner,
Clupea melettaeformis Steindachner,
Gobius viennensis Steindachner,
Gobius elatus Steindachner,
Gobius oblongus Steindachner,
Phijcis suessi Steindachner.
Lr-enthey pedig a budapest-rákosi téglagyár pannóniai-rétegeibö! Clupea

kzr.garica néven ír le egy új A/osa-íajt.

Végül Koch A. a beocsini márga hal-maradványainak feldolgozása alap-

ján errl a kora-meotiszi lelhelyrl a kvetkezket írja le:

Gadus (Merlangtis) pannonicus Koch,
Brosmius strossrneyeri G-rjanovics-Kramberger.
Sphijruenodus hexagonalis Koch,
Serranus sp.,

Latcs pliocaenus Koch.
A felsorolt 20 faj közt egy sincs, amely édesvíz mellett szólna, — a gébek-

tl eltekintve, melyek közt elvétve édesvízi fajok is akadnak — valamennyi tengerre

(nen is elegyesvízre!) utal.

A második adatot Koch A. szolgáltatta, amikor egyrészt a beocsini cament-

márgából, másrészt az ezt fed fels-pannóniai homokból írt lé egy-egy — eredetileg

Labridmtsk. határozott fogat, csak éppen óvatosságból elbbit Gijrodus sp., utóbbit

pedig Pycnodus sp. néven, feltételezve, hogy mindkett valahonnan a közeli mezo-

zo&nmhóü szállítóé At a pannóniai üledékbe. A fogak jó megtartása mellett a fel-

sorolt 20 tengeri faj és a bicskei azonos eset bizonyítja, hogy mindkét esetben

másodlagos ganoid-halmaradvánv helyett elsdleges lelhelyrl származó pannóniai

tengeri halról van szó.

Végül a harmadik adat, mint negatív bizonyíték: három pannóniai korú édes-

vízi halmaradványunk közül az egyik, a polgárdi Hipparion -fauna Cyprinidá-ja

(Leuciscus?) nyilvánvalóan az itt elterült szárazföld valamelyik patakjából került a

!
.

barlangba egyéb prédaállatokkal, ez tehát nem a pannóniai beltengerbl való.

A másik kett viszont, Leiden í rost két, budapesti paonónrkumból való Silurus-

faja, a harcsák közismert szokása szerint éppúgy élhetett tengervízben, mint

édesvízben.

Mindent egybevetve tehát kimondhatjuk, hogy a pannóniai beltengerben a

Bécsi-medencétl a Szerémségig egyetlen kizárólagosan édesvízi halfajt sem talá-

lunk, viszont több az olyan tengeri hal, melyek közül egyik-másik még az elegyes-

víz jelenlétét is igen kétessé teszi.

Ezzel a megállapítással viszont új jelentséget nyer egyrészt a pannon
rétegvíz sótartalom-kérdése, másrészt a pannon olaj-probléma is (ha a pannon

„tó“ nem volt édesvíz, úgy a pannon olaj kérdése is újra eltérbe nyomul).

2. Fels-pannóniai faísópontusi) krokodilus

Ha földtörténeti következményeiben nem is éri el fenti adat fontosságát,,

slényiani tekintetben mégis kétségtelen érdekldésre tarthat számot a második
bicskei: -rnyéki ösgerinces-leteí is. Ez a maradvány egy kiemelked középgerincíí,

ersen díszített, ferde csontpajzs középrésze, melyrl mindkét végrész ’.etcrötL

Bámennyire ;.s hiányos a lelet, közelebb: meghatározás nélkül is nagy jelentsége
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ran, amennyiben a krokodilusok magyarországi, st európai elterjedésének idbeli

.latárait a tortonai-emeletbl felhozza a fels-pannóniai rétegek alsó részébe

(Congeria ungulacaprae-s rétegek = alsó-pontusi aiemelet).

3. Dinotherium gigautissimum (Stefanescu)

A harmadik bicskekörnyéki lelet a Tárnok—Martonvásár közti vasúti bevá-

gás Congeria ungiilacaprae-s alsó-pontusi üledékeibl származik és egy rendkívüli

méret Dinotherium -példány két zápíoga — a jobb alsó M2 és bal fels P :í —
képviseli. Méreteiben a (kétségtelenül egyazon állattól származó) két fog olyan

hatalmas állatra utal, amilyent csak néhány romániai és besszarábiai . helyen talál-

tak eddig. Ha az önálló faj sokaktól vitatott jogosúltságát nem is igazolja, a

magyarországi rendes méret alakok melletti fellépésével a martonvásári lelet

Morosan adatai mellett új megvilágításba helyezi minden idk legnagyobb

orrmányos-alakjának kérdését.

v -

SEEFISCH, KROKODIL UND RIESENDINOTHERIUM AUS DEM
TRANSDANUBISCHEN PANNON

Anlass'ich geologischer Reambulationsarbeiten in dér Umgebing von

Bicske in NO-Transdanubien fand M. S i d’ó, Geologin dér Ungar. Geol. Anstalt

nebea pannonischen Molluskenresten an drei Síelien Überreste fossiler Wizfeeltiere,

derea z. T. paláontologische, z. T. stratigraphische Wichtigkeit eioe kurze Bespre-

chung dér Funde nötig maciién.
. >

1. Spariden-Zahn aus dem oberen Pannon

Aus dér grossen Sandgrube von Bicske sammelte M. S i d ó versefiiedene

Fischreste. Dér grössté Teil dicsér Funde (Bruchstücke von Schadelknadien und

WirbeKragmente) muss ar« Mangel nötiger Vergleichsmaterialien vorderhasd unbe-

stim~: öleiben. Alléin ein Fundstück, ein iiacher, langovaler Zahn verrát soíortseine

Sparfaíen-lNatur dcutlicher: dass es sich um eme Chrysophrys -Art handelt, von dér

ledigüÉcfr dér grosso Unterkieferzahn vorliegt.

Was diesern i und eine vveit über^áie paláontologische reichende Bedeuturig

verleiht, ist dér Umstand, dass dér Labride durch seine wármeliebend-stenotherme

und stenohaline Eigenschaftcn ein Milieu voraussetzt, das mit unseren bisherigert

Kenutmssen über die physischen Eigenschaftcn des Pannonischen Binnensees in

sclirofrem Wiederspruch steht.

Das ich trotz dicsér Schwiorigkeiten den in Rede steh- aden Fund als panno-
nisch an'öhre, ist damit zu erkláren, dass vvir bereits einige áitere Angaben besitzen,

die obige Annahme gerecht fért igen.

Ke erste Angabe lautet: Aus dem unteren, Co/rgm'e/i-íührenden Pannon de-

Wiener Beckens besclirieben H e c k e 1, T. F u c h s und Steindachner von
Inzersdorf

:

Bfosmiits sp.,

Percoidea cf. Reryx sp..
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Matzleinsdorf:

Scombroidea ind.,

Laaerberg: N

Clupeoidea ind.,

Hernals:

Clinus gracilis Steindachner,
Sph.ijra.ena viermensis Steindachner,
Caranx carangopsis H e c k e 1,

Scorpaenopterus siluridens Steindachner
Clupea elongala Steindachner,
Clupea melettaeformis Steindachner,
Gobius viermensis Steindachner,
Gobius elatus Steindachner,
Gobius oblongus Steindachner und
Phycis suessi Steindachner.
Aus dem Pannon dér Budapest-Rákoser Ziegeiíabrik beschrieb Lörenthey

ciné A/osa-Art unter dem Namen Clupea hungarica.

Endlich gibt A. Koch anlásslich dér Bearbeitung dér Fischreste aus den

írüh-meotischen Mérgein von Beocin íolgende Liste an:

Gadus (Merlarigus) pannonicus Koch,
Brosmius strossmeyeri Gorjanovics-Kramberger,
Sphyraenodus hexagonalis Koch,
Serranus sp. und.

Lates pliocaenus Koch.
Unter den angerführten 20 Formen ist keine einzige, die für Süsswasser

sprechen würde, abge^ehen von den Gobius-Arten (unter dérén Verwandten mit-

unter auch Süsswasserformen vorkommen) verweisen allé entschieden auf ein

Meeresinilieu (und nicht einmail auf Brackwasser).

Die zweite Argabe wurde von A. Koch gelieíert, als er einerseits aus dem
beociner Zementmerg

,
anderseits aus dem Sandkomplex, im Hangenden dicsér

Mergel je einen Zahn eines erst als Labriden bestimmten, spáter aber als Gyrodus

sp. bzw Picnodus sp. beschrieb, indem er vorsichtshaíber annahm, dass beide aus

tí benachbarten mesozoischen Schichtenkomplex ins Pannon eingeschwemmt
uarden.

Dér gute Erhaliungszustand dieser Zahne spricht aber, ebenso wie die

2u angeíührten Seefischarten, entschieden dafür, dass hcer ebenso wie im Fali des

Zahnes von Bicske anstatt dér Ganoiden sekundárer Fundstellen echte maríné

Fischtormen in primárer Lagerung geíunden wurden.

Zuletzt die drine Angabe, alilerditngs als negatíver Beweis: die zwei Funde
fossiler Süsswasserfische aus dem ungarischen Pannon. <fer Ctjprinide (? Leuciscus)

aus dér Fiöhlenfauna von Polgárdi und die Silurus-Funde von Budapest können

im ersien Fali aus einem Bach des dortigen Festlandes herrührend betrachtet wer-

den, wáhrend im zweiíen Fali Formen vorliegen, die bekanrrtlich ira Seewasser

ebenso gut gedeihen, wie im Süsswasser.

Alles zusarnmenfassend können wir feststellen. dass aus den Afclagerungen

des Pannonisclien Binnenmeeres vöm Wiener Becken öcs nach Syrmien keine

einzige sichere Fischform des Süsswassers nachgewies'.n werden kanr>, dagegen

einige sogar die Mögiichkeit eines BrackwassermiUeu 3 recht unwahrscheinlich

machen.
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Mit dieser Feststellung gewinnt aber das Problem des Salzgehaltes im
pannonischen Schichtenwasser eine neue Deutungsmöglichkeit, ebenso vvie das
Problem des pannonischen Erdöls (gab es náhmlich fceinen pannonischen Binnen-

see mit Süsswasser, so riickt die Mögüchkeit des pannonischen Erdöls wieder in

Vordergrund). v

2. Oberpannonischer (unterpontischer) Krokodil-Fund

Wenn auch erdgeschichtlich weit nicht so bedeutend wie obige Angaben,

doch ist es von paláontologischem Standpunkt gesehen von Interessé, das6 dér

zweite Fund aus dér Umgebung von Bicske (Göböljárás) von einem Krokodil

herrührf. Dér Fund besteht aus dem mittleren Teil einer Knochenplatte mit kraftiger

Skulptur. Dem Fund muss durch den Umstand, dass die obere Verbreitungsgrenze

dér Krokodilé in Ungarn, ja sogar in Európa durch íhn bis ins obere Pannon
hinaufgeschoben werden kann, eine besondere Bedeutung zugemessen werden.

3. Dhiotherium giganlissimum (Stefanescu)
Dér dritte Fi_nd aus dér Umgebung von Bicske (zwei enorm grosse

Backenzáhne, undzwar Ma rechts und P3 links) aus dem Eisenbahneinschnitt

zwischen Tárnok und Martonvásár, ist oberpontischen Alters ( Congeria ungula-

caprae-Horizont, (L . unteres Ponticum). Die Gröisse dér einem einzigen Tier

angehörenden Záhne schliesst jeden Zweifel an dér spezifischen Indentitát mit

dem von Stefanescu Ende des vergangenen Jahrhunderts aus Manzati beschrie-

benem, in letzter Zeit durch Morosan von einigen weiteren rumánisohen und

bessarabischen Fund ríen bekannt gegebenem Dinotherüden aus.


