
A KISLÁNGI SEMLS LELHELY
REMÉNYI K. ANDRÁS*

Kisláng ö. t. nagyközség Fejémiegye enyingi járásában a Mezföld nyugati'

részének közepén fekszik. A terület közel sík, csupán enyhe domborzatot mutató vidék
Földtani felépítése egyszer ; kövületmentes fels pliocén homokból, alárendelten

agyagból álló rétegösszletre üledékhézaggal, megszakításokkal pleisztocén és holocén
képzdmények települnek. Az smaradványmentes fels pliocén (levantei) homok

' fedje váltakozó (1—4 m) vastagságú kavics, homokoskavics, homok összlet, (melv
néhol igen kemény homokkpadokat is alkot,) elszórt agyaglencsékkel. Ez a homokos
kavicsréteg eddig 30 megállapított fajos, — mind hazai, mind nemzetközi viszonylat-

ban igen érdekes gerinces faunát, — az agyaglencsék pedig 27 (+ 1 faj a löszbl = 28)

fajból álló puhatest faunát riztek meg. Mindkét fauna mind rétegtani, mind sélet
és törzsfejldési tekintetben hézagpótló, jelents adatokat szolgáltatott.

I. A lelhely felfedezésének és feltárásának története

Kislángon a kavicsréteg felfedezése és kiaknázásának megkezdése az 1920-as
évek elején történt, amikoris a kútásások során harántolt, néhol több m vastag kavics-
réteg kitermelése céljából a községi elöljáróság az »Újtelep« területén kavicsgödröt
nyitott (1925). A kezdeményezést hamarosan több magánbirtokos is folytatta, ígv

J a n k ó J. ( 1 926) ésGrünfeld G. (1 935) . A 40-es évek óta a községi és Grünfeld
gödör leállt. A felszabadulás után H o r v á t J. (1948) ésFöldesi I. (1949) nyitottak
házhelyükön kavicsgödröt. Jelenleg (1952) Jankó J., Földesi I. és Horvát J.
gödreibl folyik idszaki termelés.

Állati csontok a kavicstermelés kezdetétl fogva nagy' tömegben kerültek el,
azonban ezek legnagyobb része elkallódott, megsemmisült. 1925-ben, majd 1933—34-

ben vittek be csontmaradványokat a községházára, amely' hivatalból értesítette a Székes-
fehérvári Múzeumot. A múzeumi kiküldött által gyjtött és magánosok által bevitt
darabokról Marosi A. múzeumigazgató szakszer jelentésében (1) 6 fajt említ. 1935-

ben és 1941-ben újabb darabok kerültek a múzeumba.
Az 1948—49-es években megújult kavicstermelés során ismét számos lelet került

el, amelyek a Veszprémi Múzeumba kerültek. Ezekrl Dedinszky J. tett szóbeli,

említést, melynek alapján haladéktalanul kiszálltam Kislángra. A helyszínen végzett
tájékozódó megfigyelések és begyjtött nagyobb mennyiség leletanyag alapján a lel-

hely' (Elephas meridionális és Equus stenoms zápfogleletekkel) fels pliocénvégi-pleiszto-

cén elejinek bizonyult, és így különleges érdekldésre tarthatott számot.
Telegdi Roth K. professzor a legmesszebbmen segítséggel tette lehetvé,

hogy' az akadémiai célhitel terhére leletment és feltáró-tájékozódó ásatásokat végez-
hessek Kislángon. A kezd ásatásokat 1950 szeptember—október hónapokban Dedin-
s z k y J. társaságában folytattam le. Az ásatások beigazolták a hozzájuk fzött és el-
legezett reményeket. Nagy mennyiség és igen becses csont, fog, agancs, szán' és tojás-

héj-maradvány került el, a kavicsrétegekbe ékelt agyaglencsék pedig gazdag puhatest
faunát szolgáltattak.

* A Magyar Földtani Társulat slénytani Szakosztályában, 1951. IV. 27-én és 1952 I. 29-en

tartott eladások összefoglalt anyaga.
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378 Földtani Közlöny 8!. kötél I. jiizet

1951-ben csupán gyakori ellenrz és gyjtutakat tehettem, majd 1952 májusá-
ban küldtek ki ismét Kislángra ásatni, azonban rövid 2 heti munka után visszarendeltek,
hogy K r e t z o i M. csoportjának adjam át helyemet. Ezzel kislángi ásató- és gvjt-
tevékenységem egyelre félbeszakadt.

II. A lelhely földtani viszonyai és rétegtana

Kisláng környéke kevés természetes és mesterséges feltárással rendelkezik.

A község alig felismerhet, enyhe lejtés domboldalon épült, melynek lábánál egv ÉNv-
DK irányú idszakos vízfolyás medre van. A kavicsgödrökben és kutakban feltárt

rétegsor nagyjából azonos. A legteljesebb, — azonban még így is hiányos szelvénv a

F ö 1 d e s i féle nagygödörben volt észlelhet, különben innen került ki a teljes puha-
test és a gerinces fauna jelents része.

Földesi I. házhelyén Ödön (József A.) utca 7. szám. lév nagygödör DK-i
falának rétegsora 1950 szeptemberében a következ volt (2. ábra. Szelvény.) :

0.00—0,60 szürkésbama, morzsásszerkezet, mész és homoktartalmú agyagos term-
talaj, amely lefelé fokozatosan megy át a

0.60—1.00 világos egérszürke, ersen agyagos és meszes, morzsásszerkezet degra-
dált altalajba. Ez ismét fokozatosan megy át a

1.00—2.10 halványsárga fakó,
> szürkés, ersen agyagos löszbe (sárgaföld). Magas mésztartalmú, 2 f frakció

alkotja : 1 . kevéssé gömbölyített, éles, sok színes szemcsébl álló, 2. nagv
átmérj, közel azonos nagyságú (0,5—0,8 nmi) frakció,

közben kavicszsinórok (»záporkavics«), enyhe ívalakban 3—5— 12 cm vastagságú
négyszer, ill. ötször ismétld teíepecskék. A kavicsok alakja majdnem
tökéletes gömb, átmérje 2— 10 mm között ingadozik, zömmel azonban
5 mm nagyságú. Anyaga fehéres, kristályos mészk, mely normál hígításéi

sósavban majdnem maradék nélkül feloldódik. A kavicsszemek a telepben
lazán halmozódnak fel, közöttük vagy hézag, vagy a bezáró lösztl eltér
sötétbarna, helyenként feketés földszer anyag van. A zsinórok helyenként
kiékeldnek.

2,10—2,22 legnagyobb vastagságú kavicstelepecske, elbbihez hasonlító, de valamivel
homokosabb barna kötanyaggal, jobban tömörítve.

2,22—3,12 sárga agyagos lösz, mint fentebb.

3,12—3,62 sárgásszürke homok, világosszürke-fehéres agyaglencsékkel, márga- és tavi-

krétaszerfí betelepülésekkel, kavicszsinórokkal, mész- és mészmárgarögök-
kel, gumókkal. Az összletben 5— 10 cm keresztmetszet 10—20—25 cm
mélvség jégékek és fagyhasadékok vannak, barna és szürke földes anyagú
kitöltéssel. A liasadékok elég srn helyezkednek el, számuk néhol m-ként
5—6. Elszórtabban rágcsálók földalatti járatainak sötétbarna földdel (mint
a jéghasadékoknál) kitöltött metszetei láthatók. Az összlet tetején talaj-

folvásos jelenségek (kryoturbáció) nyomai figyelhetk meg. Egyébként
a talajfolyások nem egyszer 30 cm-t is elér hullámzásai a gödrök ÉK-i
falán láthatók a legjobban, ahol teljes keresztmetszetben vannak feltárva.

(LII. tábla 1.)

3,62—7,00 Éles határral válik el az elbbi rétegtl a termelés tulajdonképpeni tárgyát

képez csonttartalmú homokos kavicsösszlet.

Változatos egymásutánban teljesen szabályszertlenül tiszta kavics,

homokos kavics és tiszta homok rétegek váltogatják egymást normális

(vízszintes) és keresztrétegzettségben, lencseszer betelepülésekben, ero-

dált és átdolgozott zátonyokban. (Eli. tábla 3.) Néhol fánkhoz hasonlító

domború vagy egész lapos tiszta agyaglencsék települnek be.

Az összlet színe vörösesbarna, néhol feketés. A kavics és homokos
kavics limonittól vörösesbarna poros-földes kérget, ritkábban mangános
bevonattól feketés mázat kap. A homok barnás vagy sárgás, az agyag-

lencsék színe szürke, vagy a felszaporodó mészgmnóktól fehéres.

7,00— ? Kövületmentes, fehéres, világosszürke, másutt világos barnássárga laza,

agvagmentes, aprószem, jól legömbölyített, jól osztályozott, kevés színes

efegvrészt tartalmazó homok. A legmélyebben kiásott pont kb. 8,00 m
volt, itt azonban már a talajvíz jelentkezett. (EH. tábla, 2.)
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A kavics anyaga mintegy 50° íj-

ban a kvarc és kvarcit különféle szín
félesége. A másik felét homokk, mész-
k, márga, agyagpala, dolomit, ková-
sodott üledékek, tufa és eruptivumok
alkotják. A durva homok élesszél,

fként fehér vagy világosszín kvarc-

ból áll, a finom homok közepesen
gömbölyített kvarcszemecskékbl és

színes ásványokból áll. Az agyag
kevéssé homokos, kevés apró musz-
kovitpikkelyekkel. Egyes padokban
gyakoriak az agyagmárga konkré-
ciók.

A kavicsok alakja szabálytalan,

általában jól legömbölyített, azonban
gyakoriak a konkáv felületek. Szem-
nagyságuk az 5—50 mm 0 cözött in-

gadozik, zömét 2—30-as nagyságúak
teszik. A hordalék szállítottság szem-
pontjából igen heterogén képet mutat.
Puhatesteket — kivéve a Földesi-

féle kutatóaknát, ahonnan a löszbl
egy faj került el, — kizárólag ebben
a gödörben, csakis agyaglencsébl si-

került gyi'íjteni. Némelyik lencsébl
a csigaházak épen, más lencsékbl
egyoldalii nyomástól torzítottan, la-

pítva kerültek el. Az egyik agyagbe-
településben a hatalmas (20 cm 0-j)
Anodonta héjak mintegy 2 m

2

-nyi

területen héjpadot alkottak.

A gerinces smaradványok ál-

talában rendszertelenül helyezkednek
el. Megfigyelhet törvényszerség csu-

pán a következ : elefántfogak több-
nyire az agyaglencsék és homokos ka-
vics határán, nagy felület csontok
a réteglapok határán helyezkednek el

.

A különálló fogak többnyire a durva
kavics között találhatók, apró fogak és

kis csontok a homok között. A hosszú
csontok fekvési iránya szabálytalan,
folyásirányt megállapítani belle nem
lehetett. Fajgyakoriságot vagy eset-

leges szinteket függleges irányban
kimutatni nem sikerült. A csontok, de
fleg töredékek egy része másodlagos
helyen fekszik, erre utalnak a tel-

jesen kavicsformára koptatott dara-
bok, valamint egyes csontok elre-
haladott elkovásodása. Ez a tény
különben a csonttartalmú kavics-
összlet távolabbi kiterjedésére enged
következtetni.

2. ábra. Szelvény a Földesi-féle 1 . sz. gödör délkeleti
falából. 1. termtalaj, 2. degradált talaj, 3. típusos
lösz, 4. »záporkavics« zsinórok, 5. agyagos, márgás,
tavikrétás. homokos, kavicsos összlét jégékek és
fagyhasadékok kitöltéseivel, 6. csonttartalmú ho-
mokos kavicsösszlet, 7. puhátest-héjas agyaglencse,

8. kövületmentes levantei homok
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Nagyjából hasonló felépítés volt a többi gödörben észlelt szelvény is. A csont-

tartalmú karács legmélyebb észlelt pontja a fent leírt F ö 1 d e s i-féle nagygödörben
van, viszont a felszínt a legjobban a Horvát és Jankó 4. gödrében közelíti meg.

Itt (talaj, altalaj és igen vékony löszréteg alatt) 60—80 cm mélységben éles határú le-

pusztított felülettel jelenik meg. A Közép utca ÉKi szárnyán a talajvíz ugyanezen
kavicsból már 350 cm mélységbl tör fel. Ezen a részen a karács csontmentes. A kavics-

test a kútszelvényekbl összeállított adatok szerint enyhehajlású sarlóalakú, egyik vége

É-i irányú, végpontja kb a F és Úri utca sarkán van, innen déli, majd enyhe forduló-

val DNy-i irányba húzódik, mintegy 2,5—3 km összhosszban az Ödön és Sándor utcák

keresztezése táján lév D-i végéig. Szélessége szakadozottsága miatt (egykori zátony'

és szegélyzátony jellege folytán) változó, néhány m-tl kb. 200 m-ig, ezt a legnagyobb

szélességét az ásatások színhelye táján éri el, majd ismét néhány in-re szkül a vége

táján. A kavicsösszlet vastagsága 100—400 cm között ingadozik.

A karácsok kzetanyagát tekintve a kvarc és kvarcitkavicsok núnden valószín-

ség szerint a fels permi durvaszem homokk és karácskonglomerátumából származnak.

Ennek legközelebbi kibúvása Füle mellett van, kb. 16 km távolságra légvonalban.

A homokkkarácsok egy' része szintén a permi homokk-öss zletbl származik. Habár
,S t r a u s z L. a mezföldi, így kislángi karácsok származási helyét a görgetettségi

mérései alapján Füle—Polgárdi tájára tette, a permi eredet kzetanyag kizárólag

inneni származtatását annál kevésbé tartom bizonyítottnak, mert a kavicsmennyáség

jelents részét alkotó, lényegesen puhább kzetbl (mint mészk, dolonút, márga stb.)

lév kavicsok legközelebb szálban csak a Balatonielvidéken, átlagban 35—40 km-re

légvonalban találhatók. Kiss J. füredi mészkövet, megyehegyi dolonútot, kovásodott

mészkövet (középs triász Alsóörsön), rvengeni bitumenes agyagpalát, ladini szarukövet

ismert fel a karácsanyagban. Ebben az esetben a permi kzetanyag, st a perm eltti

metamorf kvareit származliatik Alsóörs távolabbi környékérl a triász eredet kavics-

anyaggal együtt. Van a karács között egy jellegzetes homokk is, amely élesen elüt

mind a permi, mind a pannóniai homokkövektl, leginkább talán az eocén homokkövek-

hez hasonlít. Ennek, továbbá Kiss J. szerint a sárszentmiklósi riolittufával küllem-

ben teljesen egyez tufának és egy másik bizonráalan tufának származási helyiét és így

korát rögzíteni még hozzávetlegesen sem sikerült. Ugyancsak bizonytalan a hely'e egy

általánosságban neogén kép agyagmárgának is. Szépen felismerhetk rászont a pannó-

niai agyagmárga és homokk, továbbá édesrázi mészk. Ezeket már mintegy 20 km-es

légvonalbeli távolságtól kezdve a Balaton környékén nyomon követhetjük. Szerepel

még egv kerzantitszer metamorf bázisos eruptivum is, származási helye szintén isme-

retlen.

Polgárdi-Kszárhegy típusú karbon mészköveket, homokkövet, telérkzete-

ket, továbbá a Fkajár környéki metamorf kzeteket a leggondosabb keresgélés ellenére

sem sikerült kimutatni. Megítélésem szerint ez azt bizonyátja, hogy az egykori folyónak

nem volt olyan ága, amely rázét és hordalékát ÉNy-i, illetleg ÉÉNy-i irányból, vagyis

Polgárdi fell hozta, mert ennek nyomát a kzetanyagban fel kellett volna fedezni.

Ezek szerint a permi anyag fülei eredete is kétséges.

Az egykori folyó feltételezett iránya a kzetanyag mai ismert elfordulásai sze-

rint tehát Ny-i, ill. NyÉNy-i lehetett és az egyez irányú fzf—aliga—enyingi folyó

rendszerébe tartozhatott. Itt kell azonban megjegyezni, hogy' a fzfi kavics csupa

viszonylag nagyszem, tiszta kvarc és kvarcitanyagú, települése is eltér. Az aligai

kavics is túlnyomóan kvípc és kvareit, azonban szelvénye a kislángival tökéletesen

egyezik, beleértve a talajfolyási jelenségeket is a kavicsfedben. Különben az aligai

kavicsrétegbl a kislángihoz hasonló, de talán valanúvel primitívebb elefántfog tre-
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déket gyjtöttem. A rétegtani meggondolások alapján az aligai és kislángi kavicsel-

fordulást összekapcsolhatónak vélem, azonban a fzfit mind térben (más vízrendszer?)

mind esetleg idben is (?) elkülönítendnek tartom. Érdemi állásfoglaláshoz azonban

még kevés és elszórt az észlelés, adat és anyag.

Mindenesetre azonban ez a kzetanyag bizonyítékával alátámasztott feltevés

teljesen ellentmond az ÉNy-DK-i irányú tektonikusán elformált völgyekben kelet-

kezett és kialakult vízrendszerek teóriájának, melynek legújabban Szilárd J. is a

mezföldi vízrendszert tulajdonítja. Mindenesetre egy ilyen kavicsösszlet részletes

(mikroszkópos és vegyelemzéses) kzettani vizsgálata érdemben cáfolná a fként kvarc

és kvarcitkavicsokra kidolgozott görgetettségi felületmérésbl adódó tarthatatlanul

alacsony szállítottsági távolságértékeket.

A közölt szelvény nem teljes, így a képzdmények kormeghatározása a Bacsák
féle korbeosztás alapján annak srn ismétld ciklusossága miatt csupán nagyobb

idegységekbe való sorolást tesz lehetvé. A termtalaj és a degradált altalaj, valamint

a lösz záporkavicsos zsinórjaival egységes zárt üledékképzdési ciklust alkotnak, réteg-

hiány nélkül folyamatosak. A termtalaj és altalaj holocén, a lösz pedig általánosságban

würm korú. A würmön belüli szintezés esetleg részletesebb üledékkzettani vizsgálatok

alapján lehetséges volna. A löszben a záporkavicsos szintek, helyesebben betelepülések

jellegzetes maradéküledékek. Ezek tehát egyértelmen hatalmas ess idszakot jelen-

tenek anélkül azonban, hogy ezen periódusok korát rögzíteni lehetne.

A lösz üledékhézaggal, diszkordánsan települ az alatta lev vegyes, agyagos,

homokos, kavicsos, márgás, tavikrétás összletre. A két réteg határán jelentkez típusos

talajfolyási jelenségeket legszebben a J a n k ó-féle 5. számú gödör ÉK-i falán lehetett

megfigyelni (LH. tábla 1.). Itt az ÉXv-DK irányú fal merlegesen metszette a DK-i

irányba hajló csúcsú hullámokat. A hullámok magassága a 30 cm-es nagyságrendben

mozog. Maga a jégzavargás (krvoturbáció) a würm I glaciális kilengés derekán történt. A
felszínén talaj folyást szenvedett réteg keletkezése a risszben rögzíthet, fként egykori

sekély tavakban, tocsogókban, melyeket idszakos vízfolyások bolygattak meg. Elbbire

a tavikrétaszeríí képzdmények, márga, agyag, — utóbbira n homok és kavicslencsék

utalnak. A rétegösszletben egykori síktundra jelenségek nyomai észlelhetk [poligonális

(sokszög) talaj, jégékek, fagyhasadékok kitöltött metszetei, krotovinák.] Ezek két,

illetleg három egymást követ, elkülöníthet szintben ismétldnek. E jelenségek kora

a rissz I és risszll-be tehet. Figyelemre méltó jelenség, hogy a risszképzdményekben

található kavicslencsék anyaga mind kzet, mind alaktani szempontból az alatta lev
csonttartalmú összlet kavicsanyagához ersen hasonlít, annak esetleg átdolgozott

anyaga.

A rissz réteg éles határú denudációs (eróziós) diszkordanciával települ a csont-

tartalmú összletre. A két képzdmény közötti üledékhézag a mindel-rissz interglaciális

(»nagy interglaciális«) folyamán történt nagy lepusztulás során keletkezett. Tulajdon-

képpen ez az üledékhiány, illetleg ennek csak az említett interglaciálisban rögzíthet

bekövetkezése utal a felette lév képzdmény rissz korára, illetleg a prewürmi csont-

tartalmú kavicsos összletig lehatoló lepusztulásból ered üledékhézagra.

A csonttartalmú homokos kavicsösszlet földtani kora önmagában nem határoz-

ható meg. A képzdmény egy idszakos, akkor annál bvebbviz, torrensjelleg, ers-

•sodrú folyó szegélyzátonya, ill. partja, melynek kisebb-nagyobb mélyedéseiben a víz

hosszabb idre is megállt, és idszakosan lefzdve önálló élettérré vált. Ezek a kis tavak

csak a nagyvíz idején kaptak utánpótlást a folyóból. Ezt bizonyítják a molluszkás

agyaglencsék, de fként a lumasellaszer Anodonta padok. A puhatest faima alakjai

sem önmagukban, sem együttesükben nem perdönt kormeghatározó értékek, mert

.fként az átmeneti idben vagy az egész pleisztocénben szerepl fajokból állanak
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A gerinces fauna összetétele alapján pliocén továbbél és pleisztocént megnyitó
újonnan fellép fajokból áll. Mindezen fenti meggondolások alapján a réteg kora a fels

pliocénnél (levantei) fiatalabb — mert arra települ, — azonban a günznél idsebb,
vagyis pregünzi, s mint ilyen, éppen a pliocén-pleisztocén határán az átmeneti id-
ben képzdött. Egyéni elbírálás döntheti el azonban, hogy az említett két biztos határ

között a képzdmény melyik lépcsbe helyezend.

A kavicsos réteg néhol éles lenyesett felülettel, másutt ismét elhatárolhatatlan

átmenettel érintkezik az alatta lev kövületmentes fels pliocén (levantei) homokkal,

amelyet különben a lelhelytl D-re 3 km távolságban Páknajor belterületén 30—50

cm vastag talajréteg alól fejtenek. A látszólagos diszkordaneiát vagy látszólagos kon-

kordanciát nyilván a kavicsot lerakó folyó hozta létre részben mederképzése, részben

pedig a levantei homok iijrafeldolgozása során. A szelvény legalsó tagját képez homok
levantei korát megjelenési alakja és az enyingi, balatoni stb. szelvények hasonlósága

egyértelmen rögzíti.

A rétegtani kérdések finomabb tisztázása csupán nagyterület kutatással volna

végrehajtható más helyütt teljes vagy legalábbis teljesebb rétegszelvények ismereté-

ben. A közelmúltban lezajlott nagy felkészültség Mezföld-kutatás ezen a téren ered-

ményesebb lehetett volna. így Szilárd J. (2) jelentésében Kislángtól D-re dél felé

liúzódó több (3—4) km-es felszíni kavicselfordulást jelez térképén, ugyanakkor a

levantei homokot nem észlelte. A löszt tévesen átmosott lösznek tekinti. Nem észlelte

sem a rissz (= lösz alatti) rétegeket, sem a talajfolyásokat. A rétegtani kérdéseket a

régen szokásos megoldással intézi el, és a csonttartalmú kavicsot L ó c z y által közölt

emlsök (E. merid.) újraidézésével helyezi az ópleisztocénbe.

A rétegtani sorrendet szemlélteti a LII. tábla 2. ábra, amely a Földesi-féle

nagy gödör K-i sarkában a típusos rétegsort (egészen felül a záporkavics zsinóros lösz

,

alatta a risszképzdmény és a kép közepétl lefelé a csonttartalmú kavicsösszlet

)

mutatja be. A LII. tábla, 3. ábra a Jankó-féle 5. gödörben a kavicsösszlet váltako-

zóan vízszintes és keresztrétegzettség homokosabb tagját ábrázolja.

III. smaradványok

A) snövények.
A kavics közül egy kb. 5 cm átmérj szabálytalan alakú kovásodott fatörzs-

darab került el. Színe sötétbarnás, jiéhol vörös elszínezdéssel. A gyrk meglehetsen

ehnosódottak. A darabot meghatározás végett A nM reánszky G. professzornak

adtam át, azonban 'a kézirat lezárásáig feldolgozása nem készült el. Eredési helyét és

korát illeten — miután a helvét kavicsok csak igen nagy távolságban nyomozhatok, —
perminek vélem, annál is inkább, mert küls megjelenésében az általam Alsóörs vidékén

gyjtött permi kovásodott fatörzsdarabokhoz hasonlít. Ezt az egyéb permi kavicsanyag

fentebb részletezett származása is alátámasztani látszik. Meghatározása a kavicseredet

eldöntésében perdönt fontossági! lehetne.

B) Puhatestek.

Puhatesteket a Földesi-féle 1. számú ún. nagy gödörben, továbbá a Földesi-

féle 2. számú ún. kutatóaknából gyjtöttem. Ez utóbbiból, löszbl került el a Cepaea 3

és a Helicella 1 példánya (a másik 2 a puhatest faunával együtt a nagy gödör agyag-

lencséjébl). Az összes többi puhatest héj a kavicsösszletbe települt kevéssé homokos

agyaglencsékben volt található, kb az 5 és 6 m-es szint táján.

»
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A puhatest héjak három jellemz módon mutatkoztak: 1. 1—2 cm vastag,

mint legnagyobb érték : 2 m2 nagyságú területen héjpadok formájában. Itt túlnyomóan

az Anodonták és néhány Unió volt található. A rossz megtartású és be nem gyjthet
Anodonták meghatározása a rétegben történt, a legnagyobb talált példány hosszanti

átmérje meghaladta a 20 cm-t. — 2. elszórt egyedek, eredetileg ép állapotban a kzetbe
zárva, gyakran héjfedjükkel együtt, torzulás nélkül, közepes megtartási állapotban,

begy j theten és meghatározhatóan. A begyjtött fauna nagy része így került el. —
3. Az agyagréteg másodlagos mozgása folytán elállt jellemz mozgási lapítottságú

torzult példányok. Két agyaglencsébl néhány ilyen Yiviparus került el.

A puhatest héjak — kivéve a Theodoxust és Cepaeát — teljesen színtelen,

fehér, meglehetsen puha állapotban kerültek el, csak lassú szárítás és preparálás

után voltak megrizhetk és meghatározhatók. Elfordulásuk a rétegben viszonylag

ritka, elszórt, más gödrökben gondos keresés ellenére sem sikerült még töredékeket sem
begyjteni. A begyjtött példányok között viszonylag kevés az ép, sértetlen, fként a

nagyobb alakok sérültek. Viszonylag sok az embrionális és juvenilis egyed.

A puhatest fauna-meghatározásom revízióját S o ó s L. múzeumigazgatónak
köszönhetem, aki a törzsfejldéstani és rétegtani kiértékelést illeten is értékes útmuta-

tást adott.

Az elkerült fajok (S o ó s rendszere szerint) a következk

:

Törzs : M O LLU SC A.

Osztály: GASTROPODA

Család : XERIT I

D

AE
1. faj : Theodoxus danubialis C. P f r. 8 drb. jól konzerválható, azo-

nos mustrázatú példány.

Család : VIYIPARIDAE
2. faj: Viviparus ( Pcyrtomaphora B r u s.) megcsúszott agyaglencsé-

bl több deformált példány.

3. faj : Tylopoma ( Povulum B r u s.) a fauna leggyakoribb, feltn
jó megtartású alakja héjfedvel, mintegy 50 példány került
el belle. Számos héjfedt találtam külön is. S o ó s L. vé-
leménye szerint további tanulmányozásra szoruló, esetleg új

» faj, mert a tulajdonképpeni ovulumaél karcsúbb, csúcsa
hegyesebb és több kanyarulata van. .Alakra a Bithynia
podwynensis N e u m.-vel egyezik meg, de annál majdnem
kétszer nagyobb.

4. faj : Tylopoma cf. böckhi (?) egy-két példány egyeznek látszik.

Család : VALVATIDAE.
5. faj : Valvata piscinalis Mull. mintegy 20 vált. nagyságú pld.

6. faj : Valvata cristata M ü 1 1. 3—4 apró példány.
7. faj : Valvata naticina Menke 6, többnyire töredékes példány.
8. faj : Valvata sp. mintegy 30 embrionális és juvenilis egyed.

Család: HYDROBIIDAE.
9. faj : Lithoglyphus naticoides C. P f r. 2 sérült példány.

10. faj: Bithynia leachi troscheli Paasch 1 pld.

Család : MÉLANIIDEAE

.

1 1 . faj : Fagotia acicularis Fér. mintegy 20 közepes megtartású pld

.

1 2. faj : Fagotia esperi Fér. 3 egyed.
13. faj : Melaniidaerum gén. indet. ( PPrososthenia) 3 példány.
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Család: PLANORBIDEAE.
14. faj : Planorbarius corneus L. 1 embrionális példánv
15. faj: Gyraulus albus M ü 1 1. 1 példánv.

Család : SUCCIKEIDEAE.
16. faj : Succinea ( ?pfeifféri R m.) 5 példány.

Család : PUPILLIDAE.
17. faj : Pupilla muscorum I,. 1 töredékes példány a kavicsösszlet

fels szintjébl, agyagos homokból.
Család : VALLONIIDAE.

18. faj: Vallonia enniensis G r e d 1. 4 példány.
Család : ENIDAE.

19 faj : Chondrula tridens Mü 11. 1 szájadéktöredék.
Család : HELICIDAE

• 20. faj : Hélicella hungarica S o ó s & W a g n. 2 felntt és egy juvenilis
példány. Az egyik felntt példány a kutatóakna’ löszébl
került el, azonban a másik két egyed a nagy gödör
agyaglencsé

jébl

.

21. faj : Cepaea vindóbonensis C. P f r. 3 sérült példán}- halványan
látszó sávozottsággal a kutatóakna löszébl.

Osztály : LAMELLIBRANCHIA.
Család : UNIONIDAE.

22. faj : Unió pictorum balatonicus K s t r. számos többé kevésbé sérült
féltekn, azonban ezek közül csak egy volt konzerválható.

23. faj : Anodonta cf. cygnaea L. lumasellaszer héjpadokban nagy
• tömegben fordul el, igen rossz megtartásban, héja a ned-

vességtl egészen pépszer. Egyetlen ép példányt sem sikerült
kiemelni. Hatalmas méretek, a legnagyobbak hosszanti át-
mérje meghaladja a 20 cm-t.

Család : SPHAERIIDAE.
24. faj : Pisidium amnicum Müll. mintegy 8— 10 példány.
25. faj : Pisidium svpinum A. S. 1 féltekn, Soós közlése szerint a

Géberjénbl elkerült után a második általa ismert magyar-
országi elfordulás.

26. faj : Pisidium henslowamim S h e p p. 1 féltekn, fosszilisan eddig
csak Lóczy említi a Balaton pleisztocénjébl. Boglár—Rév-
fülöp vonalából.

27. faj : Pisidium subtrmncatum Maim. 1 féltekn, Soós L. közlése sze-

rint nálunk az els biztos fosszilis elfordulás.
28. faj : Pisidium sp. több juvenilis és közelebbrl meghatározhatatlan

példány.

A fauna kétharmada vízi, mégpedig inkább álló és lassú folyású és csak eset-

legesen sebes folyású vízben él alak, egyharmada pedig szárazföldi, nedvességet, víz-

partot kedvel alak. Az életteret tehát, melyet a földtani meggondolások alapján sike-

rült rögzíteni, a puhatest fauna is teljességgel alátámasztja. A tócsák, lefzdött
tavacskák idszaki (1 éves) jellegét a nagyszámú embrionális és juvenilis egyed is

bizonyítja.

Törzsfejldési szempontból tekintve az alakok fele (1, ?2, ?3, ?4, 5, 7, 9, 11, 12.

14, 15, 16, 17, 24) a Kárpátmedencék puhatestinek si törzséhez tartozik. A fauna

negyede ( ? 2, 6, 10, 23, 25, 26, 27) keleteuropai kapcsolati!, déli egy (18) faj, ponto-

kaukázusi két faj (19, 21) és végül endemikus kett faj (20, 22), biztosan be nem sorol-

ható három faj (8, 13, 28). A nemek jelents része már a plioeén kezdetétl, még inkább

azonban a fels pannon végétl ismert és a levantikum végével kivirágzó gazdag puha-

test faimában már mindegyiket megtaláljuk.

. A fentiek alapján a fauna alakjait illeten nem korjelz, összetétele azonban

pontosan rögzíti az élettér körülményeit, ez pedig egyezik a földtani eredményekkel.
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Cj Gerincesek.

A gerincesmaradványok a homokos kavicsösszletbl kerültek el.. Beágyazási

körülményeikrl a szelvényleírásban már volt szó. Megtartási állapotuk a tökéletestl

a restaurálhatatlanig változó, általában azonban jónak mondható. Kifejezetten rossz

megtartásúak a Proboscidea csontok és ritkábban fogak —
-
gyengék az állkapcsok,

•csigolyák — legjobbak a növényevk fogai. A darabok színe a sárgástól a barnás-

szürkéig, egész ritkán- s kékes-feketéig változó, a bezáró anyagtól függen. Jellemz
azonban egy, a színárnyalattól független mozaikszer mustrázat. A darabok ritkán

teljesek, többnyire töredékes-hiányosak, fként a jellemz ízülési végek hiányoznak.

Sok a szilánk is, ezek egy része már így került a bezáró rétegbe. Érdekes módon koponya-

töredék egy-két szarvcsap vagy agancsthöz tartozó jelentéktelen részen kívül egyál-

talán nem került el.

A darabok egy része elsdleges fekvhelyén van, másik része azonban másod-

lagos fekvhelyrl került el. Erre utalnak a teljesen kavicsformára legömbölyített

tömör (keményszivacsos) csonttöredékek, továbbá a csontszilánkok legömbölyített

élei, végei. Némelyik csont azonnal betemetdött, vízhatásnak keveset volt kitéve,

ez könny, szivacsos szerkezetét megrizte, nyelvérintésre szívó hatású. A csontok

másik része huzamosabb ideig lehetett akár a száUitódás, akár a vízalatti betemetdés

folytán a vízhatásnak kitéve, ezek súlyosak, teljesen tömörek, részben átkovásodtak,

kjellegek lettek. Fként a koptatott szilánkok ilyenek, azonban a csöves csontok

között is akad ilyen.

A csontok funkcionális-alaktani meghatározásánál Bökönyi S. muzeológus

adott értékes útmutatást, míg a rendszertani rész revízióját, valamint a törzsfejldési

és sélettani kérdésekben kapott útmutatást Kretzoi M. osztályvezetnek köszön-

hetem. A preparálás és restaurálás Reményi J. gondos munkája.

Az elkerült gerinces maradványok (G. G. Simpson rendszere szerint) a
következk :

Törzs : VE RT E B li A T A
Osztály : REPTJJLI

A

Család : EMYDIDAE
G faj : Emys sp. plastron darabok. .

Család : TESTUDINIDAE
1. faj : Testudo sp. plastron, carapax darabok, liumerus töredék.

Osztály : A VÉS

Család : STRUTHIONÍDEA
3. faj : cfr. ? Struthio sp. tojáshéj darabok, elég gyakoriak. Felületük

a jellegzetes porózus szerkezetet mutatja, görbületük alapján
a ma él strucc tojásának kb. 2—2,5-szerese.

Osztály: MAMMALIA
Család : CASTORIDAE

4. faj : Castor sp. Mj, ilium.

5. faj : Trogontherium cnvieri bal I sup., M 1

,
bal és jobb tibia.

Család : CRICETIDA

E

6. faj : Microtinarum gén. indet. gyökértelen M,

Család : MURIDAE
7. faj : Parapodemus sp, M 1

Mindkét rágcsáló fog a puhatesteket tartalmazó agyag
iszapolása során került el.
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Család : URSIDAE
8. faj : Ursus etruscus jobb mandibulafél, astragalus,
9. faj : Ursus arvarnensis jobb mandibulafél.

Család : MUSTELIDAE
10. faj : Pannonictis sp. jobb tibia
11. faj: Mustelidarum gén. indet. els végtagcsont-töredék és bal

ilium, a nvestnél nagyobb alak.

Család : HYAEXIDAÉ
12. faj : Pseudocrocuta sp. C.

Család : FELIDAE
13. faj : Felis (Lynx) sp. jobb 5. metaearpus.
14. faj : Pantheva arvernensis C sup.
15. faj : Machairodus crenatidens humerus dist. vége, bal C inf.

16. faj : Machairodus sp. C sup.

Család : GOMPHOTHERIIDAE
17. faj : Anancus arvernensis M és I töredékek.

Család: MAMMUTIDAE
18. faj : Mammut (Zygolopliodon) borsoni M2 és M töredékek.

Család: ELEPHANTIDAE
19. faj : Archidiskodon meridionalis — M inf és sup, I és M töredé-

kek, radius ulna, scapula, femur, egyéb végtagcsont töre-
dékek, igen gyakori.

-Család : EQUIDAE
20. faj : Hipparion sp. metapodium, M sup.
21. faj : Macrohippus sp. metapodium, végtagcsonttöredékek, P, M.
22. faj : Allohippus stenonis I, C, P, M, sup és inf, végtagcsontok,

metapodium, phalanx, csigolya stb. Gyakori.

Család : RHINOCEROTIDAE
23. faj : Dicerorhinus etruscus bal P

3 ,
M3 , M sup., humerus töredék.

Család : SUIDAE
24. faj : Sus sp. C sup.

Család: CAMELIDAE
25. faj : Camelus sp. phalanx.

Család: CERVIDAE
26. faj : Eucladocerus sp. agancstöredék bal.

27. faj : cf. Megaloceros sp.- számos agancstöredék, ágtöredékek,
állkapocs, P és M sup és inf, metapodium, tibia,

humerus, gyakori.

Család : Bovidae
28. faj : Leptobos etruscus bal állkapocsfél, I, P inf. és sup. M phalanx,

metapodium, femur, csigolya és egyéb végtagcsonttöredékek.
Igen gyakori.

29. faj : cf. Gazellosp'ira torticornis szarvcsapok és

30. faj : Gazella sp. szarvcsap.

A fauna képe igen heterogén. Megtaláljuk benne a sivatagi (teve, strucc, görög-

tekns), a steppei (lovak, marhák, hiéna), szavannás (vastagbrek, macskafélék)

és ligeterdei, erdei (szarvasok, medvék, rágcsálók) alakokat. A csonttartalmú rétegben

faunisztikai elkülönítést, szintmegállapítást végezni nem lehetett. így nem rögzíthet,

hogy ezek az egymástól ersen eltér élettájak egymás mellett vagy inkább egymást

követen alakultak ki az sfolyó mentén. Rágási (ragadozó, rágcsáló) nyomok a cson-

tokon nincsenek. A csontok felületén látható karcolások a kavicsoktól erednek. Az s-
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folyó mente és maga az ásatási színhely is egykori itató és gázló lehetett. Erre utalnak

az egészen fiatal egyedek (elefánt) mellett egészen vén egvedek maradványai is (elefánt,

Jó, marha).

A fauna összetétele jellegzetesen mutatja a pliocén túlél alakok és az újtípusú

pleisztocén alakok egymásmellettiségét. Ez a tény önmagában is a levantikum és a

günz közé rögzíti a fauna korát, igazolva ezzel is a földtani megállapításokat.

IV. Összefoglalás.

A kislángi semls lelhely fentiekben részletezett elemzése elzetes jelentés

jelleg. A lelhely vizsgálatában csak a kezd lépések történtek meg. Közleményem

célja a kérdés felvetése és beszámoló az eddig történtekrl.

A csonttartalmú kavics kora az eddigi vizsgálatok összesítése szerint pregünzi.
Indokolatlannak tartok minden olyan finomabb korbesorolást, amely a gerinces fauna

alapján, eltér életföldtani adottságok mellett egészen távoli és egymással összefüggés-

telen faunákra való hivatkozással történik, de sem földtani, sem üledél^kzettani-réteg-

tani megalapozottsága nincs meg.

Kisláng kulcshelyzetet foglal el legfiatalabb rétegtanunkban, jelentsége éppen

nem elszigetelt létében van — és éppen ezért a kislángi ásatások folytatása — slény-

taniig bármilyen érdekességgel bír is, — önmagában, areális kutatás nélkül csak fél-

érték marad. Az a tény, hogy a gerinces smaradványokkal jellemzett (ún. »maszto-

donos« és »meridionáliszos«) levantei-végi és ópleisztocén kavicsképzdmények hatalmas

összefügg, földtanilag csak kvartergeológiailag jellemezhet területen (Mezföld és

távolabbi kömyréke, Fzf, Ercsi—Duna—Sió között) látszólag elszigetelten fordulnak

el, — kívánja meg, hogy a kislángi lelhely’ korszer, komplex vizsgálatát, annak hely,

de fként területi kiértékelését és kivetítését elvégezzük.
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TÁBLAMAGYARÁZAT-TAKELERKLÁRUXG

LH. tábla.

1 Würmalji talajfolyási jelenségek a Jankó-féle 5. gödör ÉK-i falán. Hullám-
magasság kb. 30 cm.

2. Típusos rétegsor a Földesi-féle nagy gödör K-i sarkában. Egészen felül a zápor-
kavics-zsinóros lösz, alatta a rissz-képzdménv, a kép felétl lefelé a csonttartalmú
homokos kavies-összlet.

3. A csonttartalmú kavics váltakozóan normális és keresztrétegzettsége a Jankó-
féle 5. gödörben.

•

MecTOHaxowgeHHe HCKonaeMbix MJieKOnHTaroiUHX b c. Knui-iaHr

A. K. P e m e h b h

Abtop nogpoHO omicbiBaeT MecTOHaxoHcaeHiie, oHapy>KeHHoe b uenrpe TpaHCgaHyiiii-
flog noBBon h nognogBoíí rojiogeHa HaxogHTCH CBiiTa Biop.vicKoro necca n cyrjiHHKa c

paCJlOeHHBMH H BblK.THHHBaHHHMH puCCKOTO Abfla. IlOA 3T0H CBHT0ÍÍ H3X0AHTCH neC4aHHCTbie
rajibKH c kocthmh « mHHHCTbiMH jniH3a.MH, ii ocTaTKaMH MOJunocKOB. HaKOHeg, b nogouiBe
pa3pe3a h3xouhtch necoK 6e3 ocTaTKOB ncKonaeMbix.
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B03pacT KOCTecoflepjKamnx CJioeB — rojiopeH. Mojijhockh b cbocm noaaBJiíuomeM 6o.n
_

IBHHCTBe HBJIHIOTCH BOAHHbIMH, OCTajlbHbie Ha3eMHbIMH, J1IOHIUHMH BJ13)KH0CTb (JlOpMaMH
KojiHBecTBO HaíUeHHbix bmaob mojijiiockob Bcero 28, cpeaii hhx Psidium HBjiHeTCH

HOBOH ({jOpMOÍÍ.

2 3K3eMnjiHpa nepenaxn, HeKOTopbie ^panweHTbi hhmhoh CKopjjyribi h 27 bhaob pa3-
Hbix MJieKonnTaiomnx 6biJiH HaHfleHbi b onncaHHOM MecTOHaxowAeHHH. Cpean (jjparMeHTOB
ifHTepecubi : 3ybi Rodentia h paa pa3HOo6pa3Hbix xwmHbix, Me>KAy npoMHM TOJicTOKOHOie.
.aoniaflH, ojichh h ckot.

CBoeBpeMeHHoe MecTo>KHTejibCTBo jkhbothhx buio eper h MejiKOBOAbe nepHOflu-
>íeCKH BOAOOÖHJlbHOH peKH„ — MO >KCT 6bITb, BOgOnOH H 6pOfl >KHBOTHbIX.

To OÖCTOflTejlbCTBO, MTO ra.lbKH C KOCTHMH BCTpeHaiOTCH Ha ÖO.lbLIIOH nAOmaAH, yKa3bl-
BaeT Ha pacnpocTpaHeHiie .wecTOHaxo/KAeHM h ocTaTKOB. PacKonKH npoAÓJDKaioTCH.

Dér fossile Sáugetier-Fundort von Kisláng.

A. REMÉNYI

Veríasser bespricht eingehend den in dér Mitte Transdanubiens, be ider Gemeinde
Kisláng liegenden Fundort. Unter deni holozánen Bódén und Unterboden, befindet
sich würmer Löss, weiter tonige sandige Sehichten mit Bodenflissen und Eiskeilen
des Riss, darunter dér knochenhaltige sandige Kies mit molluskenlialtigen Tonlinsen.
und endlieh im Grund des Profils dér oberpliozáne fossilienlose Sand. Das Altér des
knochenhaltigen sandigen Kieses ist prágünz. Von den geborgenen Weichtieren sind
etwa zweidrittel Wasser-, die übrigen Feuehtigkeit bevorzugende Landformen, dér
Gesamtzahl nach 28 Arten. Erwáhnenswert sind die Pisidien, mit neuen Vorkommnissen.
Die Vertebraten sind durch 2 Schildkröten, 1 Vogel (Strauss-Eierschalenbruchstücke,
und 27 Sáugetierarten vertreten. Nennenswert sind die aus dem Lehm ausgeschlámmten
Nagerzakne, reich ist die Reilie dér Camivoren. Háufig sind Überreste von Dickháutem.
Pferden, Hirschen, und Rindem. Dér ehemalige Ur-Lebensort war das Ufer und margi-
nale Bank eines periodischen, wasserreichen Flusses, ehemalige Tránke und Fürt. Das
Vorkommen des knochenhaltigen sandigen Kieses in grösserem Ausmass bestátigt

ein ausgedehntes Fossihenvorkommen. Weitere Forschung des Fundortes ist vorgesehen


