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A pozsony-megyei Pálffy-barlang pleístocaen faunája*
I r ta :  ÉHIK GYULA dr.

. 1 táblával és 2 szövegábrával.

A Pozsony-megyében, Detrekőszentmiklós határában levő Pálffy- 
barlangban H illebrand J enő dr. által végzett próbaásatás alkalmával 
érdekes és figyelemre méltó fauna került napvilágra. A fauna K ormos 
T ivadar dr. kir. geologus kezéhez került, aki ennek a feldolgozásával, a 
kutató beleegyezésével, engem bízott meg. Fogadják hálás köszönetét 
itt is e kitüntető megbízatásért.

A fent nevezett barlang H illebrand J enő dr. adatai szerint Detre
kőszentmiklós mellett, az úgynevezett Nedves-völgy fölött körülbelül 23 m. 
magasságban fekszik. Bejárata 17 m. széles, 12 m. magas, keletre nyílik, 
s meredek lejtőre néz. A barlang kitöltése tisztán helyi jellegű, bemosás
nak nyoma sincs. Az alluviumot humusz és az alatta levő mésztufás 

niíg a pleistocaent sárga agyag, s az ez alatt fekvő vörösbama 
agyag képviselik. Állati maradványok mindakét pleistocaen korú rétegből 
kerültek e lő ; a fauna zömét apró állatok teszik, bár nagyobb állatfajok 
is aránylag szép számmal fordulnak elő.

Az alsó, barna rétegből 28 állatfajt sikerült kimutatnom — ezek 
között 26 emlős, 1 béka és több halmaradvány szerepelnek — a felső 
sárga rétegben pedig ugyancsak 28 állatfajt találtam. A fajok számaránya 
tehát tökéletesen megegyező. E megegyezés azonban csak látszólagos, 
mert csak a szám egyezik, de a fajok nem teljesen. Erről bővebben még 
alább szólok ; itt még csak azt a nevezetes körülményt akarom felemlí
teni, hogy rendkívül sok lemming maradvány került innen elő, s ez a 
körülmény már magában is elegendő arra, hogy a barlang iránt az érdek
lődést felkeltse. Tudvalevőleg R oth S amu ásatásai óta a lemmingek ily 
tömeges előfordulásáról hazánk területén nenl volt tudomásunk. Itt-ott 
elvétve akadt belőlük, de oly viszonyok és oly körülmények között, hogy 
egyelőre határozott következtetést nem lehetett fűzni hozzájuk. Kivétel 
talán a kőszegi fauna, bár számuk itt se oly nagy (8 állkapocs), mint 
ebben a barlangban. Körülbelül 250—300 alsó állkapcsot találtam a 
próbaásatásnál kikerült anyagban!
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Az állatok egyik részét ember hordhatta a barlangba, különösen a 
nagyobbakat, míg az apróbb állatokat ragadozó madarak vitték oda, 
amelyek zsákmányukat itt költötték el. Az annyira jellemző apró, fényes 
kvarckavicsokat itt is megtaláltam, melyek olyan ragadozó madarak gomo- 
lyáiban, amelyek tyúkfélékkel élnek, ma is százával fordulnak elő. A víz 
munkájától el kell tekintenünk, mert, mint említettem, bemosásnak nyoma 
sincs, s a barlangnak aránylag magas fekvése a völgy fölött is inkább 
az üledékek helyi keletkezése mellett bizonyít.

A maradványok meghatározását a m. kir. Földtani Intézetben Kor
m o s  I ivadar dr. mellett végeztem, ahol a viszonyokhoz mérten, eléggé 
tekintélyes összehasonlító anyag állott rendelkezésemre. Szives támoga
tásáért még egyszer külön köszönetét mondok.

Ezek után áttérek a fauna rövid ismertetésére. A fajok előfordulási 
viszonyait az alábbi táblázat tünteti fel, még pedig rétegenként külön- 
külön.

A  Pálffy-barlangban gyűjtött fosszilis állatok jegyzéke:

So
rs

zá
m

A z  á l l a t  n e v e : Alsó (barna) 
réteg

Felső (sárga) 
réteg

1. Erinaceus europaens L. mt inf. dext.
5 drb.

sok
21 drb. csont 13 drb. fog 

11 drb. 
2 8 - 3 0  drb.
1 calcaneus.

2. Sor ex araneus L. 15 alsó állkapocs
3.
4.

Neontys fodiens P á l l ...........................

Talpa europaea L. ..

töredék.
1 drb. 

sok
8 drb. csont 5 drb. fog. 

6 drb.
12 drb.

5. Ursus spelaeus R o s b n m ..

6. Putorius ermineus L.
7.
8. 
9.

Putorius nivalis L. ... 
Hyaena spelaea G o l d f u s s .  

Canis lupus L .............
10. Vulpes vulpes L ............... 1 drb. felső állkapocs
11.
12.

Vulpes lagopus L. ... 
Felis sfelaea G o l d f u s s .  . . .

1 drb. 
os pisiforme

töredék. 
C. sup.

13. Lynx lynx L.
14. Citellus citellus L. . .. 2 drb. 

2 drb.15.
16. 
17.

*) Citellus rufescens K b y s .  e t  B l a s .  __

Glis glis L..........................
Cricetus cricetus L ............

/ 1 alsó állkapocs és 
\ 2 drb. fog.

1 drb.
1 drb.

1 felső 3 alsó állkapocs.

igen sok 
1 drb.

18.
19.
20. 
21.

Cricetulus phaeus P á l l ...............

Evotomys glareolus S c h r e b .....................................

Microtus arvalis P á l l ..........................

Microtus agrestis L .........................

12 drb. 
igen sok 

3 drb.

*) A m agyar faunára új.
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So
rs

zá
m

A z á l l a t  n e v e : Alsó (barna) 
réteg

Felső (sárga) 
réteg

22. Microtus ratticeps K e y s . b t  B la s ................... sok 16 drb.
23. Microtus nivalis M a r t ix s . ..... ..... ....................... 26 —30 drb. 12 drb.
24. Microtus gregális P á l l .............................................. igen sok igen sok
25. Arvicola terrestris amphibius (L.) L a c e p . sok 12 drb.
26. Lctnmus obensis B r á n t s . . . ........................................ 18 drb. » 1 drb. jobb alsó áll- 

f kapocs töredék.
27. Dicrostonyx torquatus P á l l ................................. körülbelül 50 drb. körülbelül 250 drb.
28. Ochotona sp. (?).................. 80— 100 drb. 8 0 — 100 drb.
29. Lepus sp. (?) ......................... sok sok
30. Rangifer tarandus L . 14 drb. 6 drb.
31. Equus caballus feru s  P á ll .................................... 4 drb. —

32. Bős (frim igenius  B o j . ? ) ................................... — 1 drb. fog.
33. Ratta Mékélyi B o lk a y . . . igen sok igen sok
34. Pisccs................................ elég sok kevés
35. Clausilia sp. (?) . . . — 1 drb.

A fenti táblázat szerint az eddigi kutatások eredménye 32 emlős 
állat, egy kétéltű, több halmaradvány és egy csigafaj. Ezek közűi foly
tonos ismétlések elkerülése céljából, csak a legfontosabbakat tárgyalom 
itt külön-külön.

A rendszertani sorrendet szem előtt tartva, figyelemre méltók min
denek előtt a farkas (Canis lupus spelaeus) maradványai. Két állkapocs 
töredék van belőle, melyek közűi az egyik eléggé ép. Összehasonlítva 
ezt az állatot a ma élő farkassal, kitűnt, hogy a pleistocaen időszak 
farkasa jóval nagyobb állat volt a mainál. Az összes mérések, melyeket 
a fogakon eszközöltem, 2*5—3 mm. különbséget eredményeztek, ami, külö
nösen a kutyafélék fogazatában, tekintélyes különbség, úgy hogy ezt az 
állatot a Canis lupus spelaeus névvel kell illetnem. A farkas az északi 
tundrákon ma is gyakori. Ebből a barlangból csupán az alsó barna 
rétegből került elő.

Egy másik nevezetes állat innen a sarki róka (1. I. tábla 15. és 16. 
ábra), mely úgy az alsó, mint a felső rétegben fordul elő. A sarki róka 
a tundrák lakó ja ; az erdőt kerüli, sőt annak, mint N eh r in g  mondja, 
\alóságos ellensége. Hazánk pleistocaen faunájában már több pontról 
ismeretes.

^  gyűjtött állatok között van egy meglehetősen ép hiúz állkapocs 
is (1. I. táb. 17. ábr.) a barlang alsó rétegéből, mely annyiból nevezetes, 
hogy ez az első fosszilis hiúzállkapocs hazánkból.

Érdekes egy, a Pálffy-barlang alsó rétegéből kikerült os pisiforme is, 
mely Félts spelaea-tól származik. Megemlítem azonban, hogy ez a ma

5*
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radvány, amennyire azt a rendelkezésemre álló anyag és irodalom alapján 
megitélhetem, a Felis spelaea-xáH szemben bizonyos eltéréseket mutat. 
Ez az eltérés főleg az izületi felület keskenyebb voltában nyilatkozik 
meg. Érdekes, hogy míg a pliocénben az állatok általában kisebbek, 
gyengédebb termetűek voltak, addig a pleistocaen kor állatai átlag jóval 
nagyobbak. E nagyságbeli változás főleg az éghajlat változásával állhat 
összefüggésben. Ma is látjuk azt, hogy a természet a sarki állatokat, a 
hideg éghajlat ellen, vastag szalonnával ruházta fel. így lehetett ez a 
jégkorszakban is.1) A súlybeli gyarapodás erőteljesebb izomzatot, ez 
pedig a korreláció törvényénél fogva vaskosabb csontozatot hozott létre. 
Mint K orm o s dr. szives közléséből tudom, hasonló különbségeket észlelt 
ő is egy új praeglacialis Gulo és a mai rozsomák (Gulo luscus) között. 
Megemlítem még azt is, hogy a pleistocaenkori oroszlánok kérdése még 
nincsen tökéletesen tisztázva, amennyiben sok a *többé-kevésbbé eltérő 
alakok száma, melyek még nincsenek kellőleg ismertetve. Egyes esetek
ben kellő összehasonlító anyag híjján, egyelőre nem tudjuk megállapítani, 
hogy nem-e a tigris maradványaival van dolgunk. Pedig miután M a sk a  a 
morvaországi pleistocaenből kimutatta a tigrist és maradványait T sc h er sk i 

az új szibériai Janaföldön is megtalálta, könnyen lehetséges, hogy ez az 
állat a pleistocaenben hazánkban is jelen volt.

Említésre méltó a rénszarvas (1. I. táb. 18. ábr.) előfordulása is. 
Érdekes, hogy míg néhány év előtt még azt hitték, hogy a rénszarvas 
hazánkban nem élt a pleistocaen időszakban, addig újabban majdnem 
minden barlangból kerülnek elő rénszarvas maradványok.

A Pálffy-barlang egyik legnevezetesebb állata a rőt ürge, Citellus 
vag}T Spertnophilus rujescens, melynek gyér maradványait úgy az alsó, 
mint a felső rétegben megtaláltam (1. I. táb. 10. 11. és 12. áb.). Ez az 
állat annál nevezetesebb, mert hazánkra nézve teljesen új. R oth  S a m u  

ugyan említ az óruzsini Antal-barlangból egy, a Spertnophilus altaicus- 
hoz nagyságra nézve közel álló ürgét, de a fajt egész határozottan nem 
jelöli meg. A Spertnophilus altaicus egyébként a rőt ürgénél jóval kisebb 
termetű állat s igy a jelen esetben szóba sem jöhet.

Érdekes, hogy míg ezt az állatot a szomszéd ausztriai tartományok 
pleistocaen rétegeiben, különösen Csehországban, nagy számban találják, 
addig nálunk csak most kerültek elő. Megemlíthetem, hogy legutóbb a 
pilisszántói kőfülke pleistocaen faunájában is sikerült ezt a fajt meg
találnom. Ennek az állatnak a mai elterjedési köre a 49°—56° északi 
szélességi fokok közé esik. Különösen a fátlan steppéken szeret tanyázni.

*) S c h l o s s e r  : Dic Baren odcr Tischoferhöhlc im Kaiserthal bei Kufstein. (Abfa. d. k. 
Bayer. Akademie dér W iss. II. ki. XXIV. Bd. II. Abt. p. 428.)
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Típusos pusztai állat és itt egészen határozott arktikus faunában találjuk. 
Ennek az előfordulásnak csakis az lehet a magyarázata, hogy a tundrák 
nálunk is, mint mindenütt, a subarktikus steppékkel érintkeztek. Nagjon 
könnyen megeshetett ilyeténképpen, hogy a Kárpátokban tundrái lemmin- 
gekre vadászó-madarak olykor-olykor az Alföldek füves pusztáira is el
látogattak, s onnan egv-egy pusztai állatot is elragadtak. Hogy ez ig\ 
lehetett, amellett szól a kis pusztai hörcség ( Cricetulus phaeus) jelenléte 
is a Pálffy-barlang felső rétegében. Ennek az állatnak 3 alsó s egy felső 
állkapcsa került elő innen. R o th  S a m u  a Cricetulus phaeus-1 az óruzsini 
Antal-barlangban szintén lemmingek társaságában találta. A tundrák és

1. ábra. Rágófelületek.
a) Microtus gregális Pali. b) Microtus nivalis M artins. c) Microtus ratticeps Keys. et 
Blas. odvas fogakkal, (a és b baloldali, c jobboldali alsó állkapocs rágó fe lü le tek ; a 

cs b  7 ‘6-szer, c 17-szer nagy ítva)

steppék érintkezése mellett szól a szibériai puszták egy másik jellemző 
állatának: a Microtus gregális-nak szép számban való jelenléte is a 
Pálffy-barlang rétegeiben. (1. 1. ábr. a.)

A pockokat ebben a faunában 7 faj képviseli. Ezek közűi a Mic
rotus nivalis vagy havasi pocok (1. 1. ábr. b.) hideg éghajlatra utal, 
nálunk eddig csak lemmingek társaságában találták maradványait.

Mint ritkaságot említem a patkányfejű pocok — Microtus ratti
ceps — egy odvas fogakból álló rágó felületének a rajzát (1 ábra 
c.). Az odvas fogak minden zománchasábjának a dentin állományában 
kis gödröket látunk, amely a rajzon feketével van ábrázolva. Hogy mi 
lehet ennek az oka, azt még egész biztosan nem tudom. Caries az 
állatok közül biztosan csak a házi állatoknál ismeretes, bár némelyek

a. c. b.
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a vadállatoknál is kimutathatni vélik azt. M é h e ly  L a j o s  professor is mu
tatott nekem hasonló dolgot, még pedig egy Lelléről származó recens 
Spalax  alsó állkapcsán. Ugyanis a nevezett állat alsó állkapcsán a két 
első zápfog odvas, mégpedig teljesen szimmetrikusan, a kétoldali rész
arányosságnak megfelelően. M é h e ly  professor ezt a körülményt szár
mazásiam okokra gondolja visszavezethetőnek.

A fauna két legnevezetesebb tagja az obi lemming (Lem m us  
őbensis) és az örvös lemming (Dicrostonyx torquatus.)

A Lem m us obensis (1. 2. ábra b. és I. táb. 1. 2. és 3. ábr.) elter
jedése ma csupán az északi sarkvidékre szorítkozik, ahol ez az állat a

a. b.

2. ábra.
a) Dicrostonyx torquatus Pali. b) Lemmus obensis Brants. (Baloldali alsó állkapocs 

rágófelületek 7 ‘6-szer nagyítva.)

tundrák lakója. Előfordul az Ural-hegység északi részében, északi Szibé
riában, sőt Észak-Amerikában is. A pleisztocén időszakban egész Közép- 
Európában élt, mint azt számtalan sok lelet bizonyítja. N e h r in g  nyomán 
ezt az állatot én is inkább Lem m us obensis-nek tartom, mint a manapság 
északi Skandináviában élő Lem m us letnmus-nak. N e h r in g  „Tundren und 
Steppen" című munkájában utal arra, hogy a palaeontologusnak a leletek 
alapján alkalma van oly megfigyeléseket is tenni, aminők a zoologusnak 
nincsenek módjában. Ugyanis ennek az állatnak a meghatározásánál a 
Lem m us obensis-en kívül, még két ma élő f a j : a Lem m us lem mus és a 
L. schisticolor jöhetne tekintetbe. A kettő, t. i. a norvég és az obi 
lemming között a főkülönbség a bunda színezetében v a n ; az előbbi kissé
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nagyobb és erősebb. Elterjedési köre Skandinávia és É.-Ny. Oroszország, 
kicsiny, jól határolt terület, mely többek között, sok más egyéb különb
ségeket is figyelembe véve, arra figyelmezteti a kutatót, hogy ez a f a j  
az obi-lemmingnek a jégkorszak óta keletkezett helyi változata. Fontos, 
hogy a L. obensis és L. Lernmus származástani kapcsolata jól és ki
fejezetten felismerhető.1)

A másik faj, a L. schisticolor a L. obensis-hez csonttanilag oly 
közel áll, hogy mint később szerzett bélyegekkel ellátott törpe obi lem- 
ining fogható fel.

Ezek alapján N e h r in g  törzsalaknak az obilemminget, a másik kettőt 
pedig jóval fiatalabb eredetűnek tartja, melyek a jégkorszak után a L. 
obensis-tői származtak, s phylogenetikus szempontból jól jellemezhető 
varietások. Midőn tehát ezt az állatot Lem m us obensis néven ismertetem, 
csupán N e h r in g  nézetét teszem magamévá.

A Dicrostonyx torquatus (1. 2. ábra a. és I. táb. 4. 5. és 6. ábr.) 
vagy örvös lemming mai elterjedése a L. obensis-éval nagyjában egyezik. 
Az erdőnélkűli tundrák legjellemzőbb állata ez. M i d d e n d o r f f  „Hyper- 
boreales Eisthier" jelzővel látta el, mert míg a közönséges lemming néha 
kissé délebben is előfordul, addig az örvös és az obi lemming sohase 
hagyja el a tundrák exkluzív világát. A L. obensis-tői 19 állkapocs ma
radványt találtam, míg a D. torquatus-tó\ származó állkapcsok számát 
közel 300-ra becsülöm. Az egész faunát éppen ezek az állatok teszik 
annyira nevezetessé, mert igen érdekes kapcsolatot nyújtanak a novii, 
óruzsini, kőszegi faunák és a Bükk-hegység barlangjainak faunája között. 
Ha figyelmesen összehasonlítjuk e helyek faunáit, akkor a következő 
rendkívül érdekes megfigyeléseket tehetjük:

1. A Novi-barlang faunája tisztán arktikus. (A barlang a Magas- 
Tátrában fekszik.)

2. A Pálffy- és az óruzsini Antal-barlang faunája kevert: sok 
arktikus és néhány steppei állat fordul elő bennök. (A Pálffy-barlang a 
Kis-Magyar-Alföld, az óruzsini a Nagy-Magyar-Alföld szélén fekszik.)

3. A kőszegi fauna még arktikus, de már erdei elemekkel kevert 
(Dunántúl.)

4. Ezzel szemben a Bükk-hegység barlangjaiból eddig ismeretes 
állatvilág, az arktikus lemmingek teles hiánya és néhány kizárólag füves 
pusztákon élő állat (pl. Alactagd) révén, inkább a szélsőséges steppére utal.

Mint a fentiekből kitűnik, a hosszú időkön keresztül gyűjtött isme
retek — melyek eddig elszigetelten álltak éppen hazánk sajátos fekvé
sénél fogva — kezdenek összekapcsolódni és nemcsak faunisztikailag

*) Nehring: Ü ber T undren und Steppen etc. p. 27— 28.
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szolgáltatnak rendkivül fontos és becses adatokat, hanem a geológiai 
vizsgálatokkal is jól megegyeznek és szaporítják a hazánk pleistocaen 
időszaki klimatikus viszonyaira vonatkozó bizonyítékokat.

Végűi felmerül az a kérdés, hogy lehet-e a faunisztikai különbségek 
alapján a két réteget kor szerint elválasztani egymástól ? A két réteg 
faunája nagyjában megegyező. Az alsó rétegé főleg abban tér el a felső
től, hogy aránylag kevés örvös lemming és sok obi lemming került elő 
belőle, míg a felsőből ötször annyi örvös lemming és mindössze egy obi 
lemming állkapocs van előttem. Más kisebb, kevésbbé fontos eltérések is 
vannak, amelyek azonban a táblázaton is jól láthatók. Mindezek a' kü
lönbségek nem elegendők azonban arra, hogy nagyobb korkülönbséget 
feltételezhessünk. Ezeknek a kérdéseknek a végleges tisztázása arra az 
esetre lehet fenntartva, ha sikerül Magyarországon valahol olyan termő
helyre akadnunk, ahol a pleistocaen időszak, fossziliákkal igazolt, külön
böző korú rétegei folytatólagos egymásutánban következnek egymás felett.

Figyelembe véve az összes állatokat, rögtön szembetűnik, hogy a 
fauna legtöbb tagja ma is él. Alig egy-két olyan állat fordul elő, mely 
már kihalt, úgy hogy a fauna korát nagy valószínűséggel a pleistocaen 
időszak felső harmadába tehetjük.

A Pálffy-barlang fosszilis madarai.

A Pálffy-barlang mindkét rétegéből nagy számban kerültek elő ma
dárcsontok is. Minthogy magam a madarak csontvázát behatóan nem 
tanulmányoztam, meghatározásukat nem végezhettem el. K ormos T ivadar 
dr. kir. geológus úr szives volt a Pálffy-barlangból kikerült madárcson
tokat elküldeni W aclav C apek  oslavani (Morvaország) tanár úrnak meg
határozás végett. Nagy köszönettel tartozom C a pek  úrnak, aki a marad
ványokat meghatározta és megengedte, hogy határozásának eredményeit 
közöljem.

A meghatározott fajok közűi, csupán csak a legfontosabb — hazánk 
fosszilis madárfaunájára új — alakokhoz fűzők néhány megjegyzést, a 
többiekről az alábbi táblázat nyújt felvilágosítást.
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A Pálffy-barlang: fosszilis m adarainak jegyzéke!

E*esN Alsó (barna) , Felső (sárga)
cn A z á l l a t  n e v e :
0m reteg reteg

1. Anas crecca I............ . ............-  — ... .. 1 m etacarpus sin.
2. * Anas acuta L.............................. .............— Va coracoid 2 nyak- 

csigolya. 1 tarsus
3. Anas boscas L. ............................................. — 1 tarsus 3 nyakcsigolya
4 Anas penélope L............................................. 1 tarsus. __

5. * Oidemia nigra (L.) ................................ 1 tarsus. —
6. * Fuligula cristata (Lkach.)......................... — 1 tarsus, 1 coracoid.
7. Mergus albellus L .......................................... — 1 ulna
8. Attser sp ................... 1 tarsus.
9. Bránta ruftcollis (Pali.) ............................... 1 tarsus.

10. Vanellus vanellus (L.) ....................................... - 1 corac., 1 humerus.
11. Kumenius phaeopus (L.) __ __  __  __ 1 tarsus.
12. Scolopax rusticula (L.) _____ __  . . . __ — 1 coracoideum.
13. Gallinago maior (G m .)................................ 1 társ. I huni. 2 ratcarp. 1 humerus.
14. * Limosa Uniósa ([„.) ............................... — 1 tibia
15. * Totanus fuscus  (L.) ............................... 1 tarsus töredék —
lti. Crex crex (L.) . . .  ................ . .... .. 1 corac., 1 humerus. 1 humerus.
17. * Larus canus L................. __ 1 bal coracoideum.
18. * Rallus aquaticus L ................................... 1 coracoideum.
lö. * Oriygometra porzana (L.) ...................... 1 m etacarpus —
20. Lagopus albus (Gm.) ....................................... t sok maradvánv kb. 

\ 70 állattól
1 sok maradvány kb. 
) 43 állattól.

21. I.agopus mutus ( M o n t i n )  .............................. t sok maradvány kb. ) sok maradvány kb.
22. Lyrurus ictrix ( L . ) ............................................

) 68 állattól.
10 drb. 5féle maradvány

) 90 állattól.
6 drb. 3 féle maradvány

23. Perdix perdix  ( L . ) ............. — 1 m etacarpus
24. i Cerchneis tinnunculus ( L .) .................... ..... 1 tarsus. 1 tibia
25. * Falco aesalon Tunst. . 1 m etacarpus
20. * Falco rusticulus (L ) .................. 1 ulna, 1 femur —
27. Archibuieo lagopus (BhOs-s)............................... 6 phalanx. —
28. Nyctea nyctea (L.) ............................... 3 csigolya
29. Surnia iilula (L.) 1 tarsus —
30. * Syrnium uraleuse ( P á l l . ) ................................. 1 tarsus —
31. Asio accipitrinus ( P á l l . )  __  __  __  __ 2 tarsus 2 tarsus, 1 karom.
32. Corvus corax L ............ 1 tarsus 3 phalanx.
33. Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.)......... 1 corac., 1 ulna. —
34. Corvus sp. (?) _ . 3 ulna, 7 csigolya 1 index.
35. Turdus fila ris  L. . . . 1 ulna —

36. Ttirdus musicus L. 1 humerus -r-
3 7 .'

1
* Alauda arvensis L. — 1 humerus.

A *) jelöltek a magyarországi fosszilis faunára újak !
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A táblázat sorrendjében haladva a legelső nevezetesebb faj az 
Anas acuta L., a nyílfarkú réce. Ez a faj előfordul az egész északi föld
gömbön ; magas északon költ, télen délre vonul. Hazánkban vonuláskor 
igen közönséges.1) Mindkét rétegben előfordul. Egy-másik érdekes faj az 
Oidemia nigra  (L.) v. fekete réce. Ez a faj M a d a r á s z  szerint2) hazánkban 
ma nem fordul elő, bár irodalmunkban gyakran szerepel; szerinte az 
Oidemia fusca-val tévesztik össze. Hazája a palaearcticus zónakör északi 
része. Ez a faj tehát a fentiek szerint sarkvidéki elemet képvisel a fau
nában. C a p e k  is közli a „Certova dirau barlangból.3) Egy harmadik új 
récefaj hazánk fosszilis madárfaunájában a Fuligula cristata ( L e a c h )  vagy 
kontyos réce, mely hazánkban vonuláskor igen közönséges.4)

A szalonkafélék közűi új a Liniosa limosa (L.) v. nagy lotyó- 
szalonka, mely manapság hazánkban eléggé gyakori. Ritkább ennél a 
Totanus fiiscus  (L.) v. fekete sárfutó, mely csak vonuláskor fordul meg 
nálunk. Az alsó rétegből került elő, a fossilis faunára új. C a p e k  a fajt 
a „Balcarova skála" barlangból mutatta ki.6)

Igen érdekes a szürke sirály Larus canus (L.) előfordulása is, mely 
manapság csak a téli vonuláskor fordul elő, és ritkán telel itt.6) C a p e k  

szerint a „Certova dira“ barlangban is megtalálták.7) Újaknak bizonyul
tak magyarország fossilis faunájában még a guvat — Rallus aquaticus 
L. — és a pettyes vízicsibe — Ortygometra porzana (L.) — is.

A sólyomfélék közül nevezetes a kis sólyom — Falco aesalon 
T u n s t .  — mely nálunk csak télen fordul meg, a felső rétegből került 
elő és a kis vadászsólyom — Falco rusticulus L. — mely az alsó 
rétegből került elő. C a p e k  a F. aesalon-t a „Balcarova skálau és „Cer- 
tova dira“ barlangokból említi, míg a F. rusticulus-1 a „Sipka* és „Cer- 
tova diraM-ból közli.8)

Érdekes az uráli bagoly — Syrnium  uralense ( P á l l . )  — előfor
dulása is. M a d a r á s z  szerint nálunk rendes téli vendég, Erdélyben külö
nösen gyakori. A többször idézett munkájában C a p e k  is közli, nevezetesen 
a „Certova dira“ barlangból. A Pálffy-barlangban az alsó rétegből került elő.

Magyarország fosszilis madárfaunájában új még a mezei pacsirta 
Alauda arvensis L. is.

J) MADARÁSZ Gy : M agyarország madarai. Budapest, 1890— 1903. p. 293.
*) J. h. p. 281.
8) W . Capek : Über Funde diluvialer Vogelknochen aus M áhren. Bericht über den

V. internationalen Ornithologen-Kongress. Berlin 1910. p. 941.
*) J. h. p. 288.
6) Capek : J. h. p. 938.
«) J. h. p. 398.
1) J. h. p. 941.
8) C apek: J. h. 9 3 8 - 9 4 1 .



B arlangkutatás. Tóm. I. Tab. L

ÉH IK : A  Pálffy-barlang pleistocaen faunája. 
ÉHIK: Die pleistozáne Fauna dér Pálffyhőhle.

Divald és M onostory műintézete. Fotogr. Dr. Toborffy.



A POZSONY-MEGYEI PÁLFFY-BARLANG PLEISTOCAEN FAUNÁJA. 67

E rövid ismertetés után még utalnom kell arra a sajátságos össze
függésre, amelyet az emlős és madárfauna rétegenkénti eloszlása kö
zött találtam. Nevezetesen, ha figyelmesen összehasonlítjuk a két táb
lázatot, arra az érdekes eredményre jutunk, hogy a legjellemzőbb sarki 
állatok, még pedig az örvös lemming (Dicrostonyx torquatus) és obi lem
ming (Lemmus obensis), a havasi hófajd (Lagopus mutus) és sarki hófajd 
(Lagopns albns) elterjedésében szoros összefüggés van. A felső rétegben 
sok örvös lemminggel sok havasi hófajd jár, míg ugyan ekkor igen kevés 
obi lemming és aránylag kevés sarki hófajd van jelen. És ellenkezőleg 
az alsó rétegben sok obi lemminggel sok sarki hófajd jár; ezek mellett 
az örvös lemmingek és havasi hófajdok száma már nem oly feltűnő 
csekély, mint volt a felső rétegben az obi lemmingé az örvöslemming 
mellett és a sarki hófajdé a havasi hófajd mellett. Könnyebb összehason
lítás végett e négy állatot az alábbi táblázatban külön foglaltam össze:

Az állat neve: Alsó réteg Felső réteg

Lemmus obensis B r a n t s ............................................

Lagopus albus (G m.) ..................................

kbelűl 10 egyén, 
sok m aradvány kb. 

70 állattól.

1 d rb . jo b b  alsó 
állkapocs, 

sok maradvány kb. 
43 állattól.

Dicrostonyx torquatus P áll .................................

Lagopus mutus ( M o n t in )  ..................................

kbelűl 25 egyén, 
sok m aradvány kb. 

6 8  állattól.

kbelűl 150 egyén, 
sok m aradvány kb. 

90 állattól.

Nem akarok e megfigyeléshez messzemenő következtetéseket fűzni, 
csupán e különbségeket akartam jelölni a két réteg faunája között. S bár 
a különbségek eléggé feltűnőek, még nem merem a két réteget kor szerint 
élesen elválasztani, mert e jelenség hazánkban egyelőre még egyedül áll. 
Majd ha később több adatunk lesz, talán sikerülni fog ez összefüggés 
gyakoriságából, annak hogy úgy mondjam törvényszerűségére s igy kor
határozó értékére következtetnünk.

T  áblamagyarázat*

1—3. Lem m us obensis B rants. Alsó állkapcsok. (Alsó ré te g .)
4—6. Dicrostonyx torquatus P á l l . Alsó és felső állkapcsok. (Felső 

réteg.)
7—9. Ochotona sp . (?). Alsó állkapcsok. (Felső réteg).
10. Citellus rufescens K eys et  B la s . Femur. (Alsó réteg.)
1 1 . , ,  „ „ baloldali alsó állkapocs.

(Felső réteg.)
12. Citellus rufescens K eys et B la s . jobboldali alsó állkapocs K afka  

gyűjtéséből (Podbaba, Csehország.)
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13. Putorius ermineus L. Jobb oldali alsó állkapocs. (Alsó réteg.)
14. „ nivalis L. Jobb oldali alsó állkapocs. (Alsó réteg.) 
15— 16. Vulpes lagopus L. m, inf. (Alsó réteg) és c. sup. (Felső réteg.)
17. Lynx lynx L. Baloldali alsó állkapocs. (Alsó réteg.)
18. Rangifer tarandus L. előzápfoga. (Alsó réteg.)
Az összes ábrák természetes nagyságban.

Jelentés a Barlangkutató Bizottságnak 1912. évi 
működéséről.

Irta  : K A D IC O T T O K Á R  d r .1)

A Barlangkutató Bizottságnak szellemi működése éppen úgy, mint 
a megelőző években is belső és külső tevékenységből állott.

A  Bizottság külső tevékenysége.

Tekintettel arra, hogy Bizottságunk külső tevékenységére a fősúlyt 
fekteti, jelentésemet a barlangokban végzett kutatások ismertetésével 
kezdem. Kutatások történtek: a Baradla-barlangban, a Bükk-hegységben, 
a Pilis-hegységben, a Kis Kárpátokban és a Vargyas völgyében.

1. A Baradla-barlangban végzett ásatás eredménye. Az aggteleki 
Baradla-barlangban 1910. év óta folyó rendszeres ásatások ebben az évben 
sem szüneteltek, amennyiben a Magyar Tudományos Akadémiának múlt 
évből fennmaradt 500 kor. adománya lehetővé tette, hogy F in g e r  B é l a  

tagtársunk a múlt évben abbahagyott kutatását folytathatta.
Az idei ásatások kizárólag a Csontházban folytak csatlakozva a 

megelőző években kiásott területhez. A 44 ms területen végzett ásatás 
eredménye anthropologiai és achaeologiai szempontból minden eddigi 
ásatást felülmúlja. Az anthropologiai anyag 3 új pompásan megmaradt 
koponyával,, több állkapocscsal és számos egyéb emberi csonttal gyara
podott. Az archaeologiai anyag számos kőből, csontból, bronzból és vasból 
készített holmival, úgymint igen sok, különböző korból származó cserép
edénytöredékkel gazdagodott.

A Baradla-barlangban a már eddig elért eredmények is egy nagy

■) Előadói je len tés; előterjesztette a Barlangkutató Bizottságnak 1913. évi január 

hó 25.-én tarto tt évzáró ülésén.



B A R L A N G K U T A T Á S
(H Ö H LEN FO R SC H U N G .)

BÁND I. 1913. H E F T  2.

Die pleístozáne Fauna dér Pálffyhöhle ím 
Pozsonyer Komitat.

Von D r . J u l iu s  É h ik .

Mit einer Tafel und zwei Textfiguren.

Aus dér Pálffyhöhle bei Detrekőszentmiklós im Komitat Pozsony 
kam gelegentlich einer von Dr. E. H i l l e b r a n d  vorgenommenen Probe- 
grabung eine interessante und beachtenswerte Fauna zum Vorschein. 
Die Fauna gelangte in die Hánde des kgl. Geologen Dr. T h .  K o r m o s ,  

dér mit Zustimmung Dr. Hillebrand’s die Bearbeitung derselben mir 
übertrug. Für diesen ehrenvollen Auftrag sei den genannten Herren auch 
hier mein Dank ausgesprochen.

Die genannte Höhle ist nach den Angaben von Dr. E. H i l l e b r a n d  

etwa 23 m iiber dem sogenannten Nedves-völgy gelegen. Dér Eingang 
ist 17 m breit, 12 m hoch und öffnet sich nach Osten an einem steilen 
Abhang. Die Ausfüllung dér Höhle ist rein lokálén Charakters ohne jede 
Spur von eingeschwemmten Teilen. Das Alluvium ist durch Humus 
und darunter befindlichen kalktuftigen Tón, das Pleistozán durch gelben 
Tón und darunter liegenden rotbraunen Tón vertreten. Tierische Über- 
reste sind aus beiden pleistozánen Schichten zum Vorschein gekom inen; 
das Gros dér Fauna besteht aus kleinen Formen, doch sind auch gröfiere 
Tierarten in verháltnismássig ansehnlicher Zahl vorhanden.

In dér unteren braunen Schicht konnte ich 28 Tierarten nachweisen, 
und zwar 26 Sáugetiere, 1 Frosch und mehrere Fischreste, in dér 
oberen gelben Schicht fand ich ebenfalls 28 Tierarten. Diese beiden 
Zahlen stimmen somit überein, doch ist die Übereinstimmung nur eine 
zufállige, da die Zahl zwar die gleiche ist, die Arten jedoch sich nicht 
vollkommen decken. Auf diesen Punkt komme ich vveiter untén noch 
ausführlicher zurück; hier möchte ich noch den bemerkensvverten Um- 
stand betonen, dafi in dér Höhle ausnehmend viel Lemmingreste zum 
V orschein gekommen sind ; dies alléin genügt, um ein gröCeres Interesse 
für die Höhle wachzurufen. Bekanntlich ist seit den Grabungen S á m u e l  

R o t h ’s  ein derartig massenhaftes Vorkommen von Lemmingen in Ungarn 
nicht vvieder bekannt geworden. Hie und da wurden vereinzelte Reste 
gefunden, aber unter Umstánden und Verháltnissen, die bestimmte Schlufi-
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folgerungen einstweilen nicht gestatteten. Eine Ausnahme bildet vielleicht 
die Fauna von Kőszeg, obwohl auch da ihre Zahl nicht so groB ist 
(8 Unterkiefer), wie in dér Pálffy-Höhle. Ich fand nicht weniger als 
250— 300 Unterkiefer blos in dem Material dér Probegrabung!

Ein Teil dér Tiere, besonders die gröfieren, mögen durch den 
Menschen in dér Höhle zusammengetragen worden sein, wáhrend die 
kleineren Tiere wohl durch Raubvögel dahin geschleppt wurden, die 
ihre Beute hier verzehrten. Die charakteristischen, kleinen, glánzenden 
Quarzkiesel, die in dem Gewölle Hühnerarten jagender Raubvögel auch 
heute zu Hunderten vorkommen, habé ich auch hier aufgefunden. Von 
dér Annahme einer Mitwirkung des Wassers müssen wir absechen, da, 
wie enváhnt, keinerlei Anzeichen einer Einspülung vorhanden sind und 
auch die verháltnismássig hohe Lage dér Höhle über dem Tál mehr für 
einen lokálén Ursprung dér Ablagerungen spricht.

Die Bestimmung dér Überreste führte ich unter dér Leitung von 
Dr. T h .  K o rm o s  in dér kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt aus, \vo 
mir ein ziemlich betráchtliches Vergleichungsmaterial zűr Verfügung stand.

Ich gehe jetzt zűr kurzen Beschreibung dér Fauna über. Die Ver- 
háltnisse des Vorkommens dér Arten sind auf dér im ungarischen Text 
befindlichen Tabelle dargestellt und zvvar schichtemveise gesondert; in 
dér Schichtenrubrik (untere, obere Schicht) ist die Zahl dér gefundenen 
Stücke angeführt, bei den wichtigeren Arten mit einer náheren Bezeich- 
nung dér Reste.1)

Aus dér Tabelle ersieht mán, dafi das Ergebnis dér bisherigen For- 
schungen aus 32 Sáugerarten, einer Amphibienart, mehreren Fischresten 
und einer Schneckenart besteht. Zűr Vermeidung von Wiederholungen 
bespreche ich hier nur die wichtigsten derselben besonders.

Gehen wir dér systematischen Reihenfolge gemiiss vor, so sind vor 
allém die Überreste eines Wolfes (Canis lupus spelaeus) beachtenswert. 
Es kamen zvvei Kieferfragmente zum Vorschein, deren einer ziemlich 
intakt ist. Aus einer Vergleichung dieses Tieres mit dem heute lebenden 
Wolf erhellt, daB dér VVolf des Pleistozáns bedeutend gröfier war, als 
dér heute lebende. Sámtliche an den Záhnen vorgenommenen Messungen 
ergaben einen Unterschied von 2 '5— 3 mm, was am Gebiss dér Hunde- 
arten einen betráchtlichen Unterschied darstellt, so daö ich mich genötigt 
sehe, diese Form als Canis lupus spelaeus zu bezeichnen. Dér Wolf ist

>) Das Verzeichnis dér gefundenen fossilen T  ere befindet sich im ungarischen Text 
au f Seite 58. Erkliirunjj dér R ubriken : 1. Laufende N'ummer, 2. Name des Tieres, 3. 
Untere (braune) Schicht, 4. Obere (gelbe) Schicht. *) Fü r die ungarlándische Fauna neue 

Arten.



in den Tundren des Nordens aúch heute háufig. In dér Pálffyhöhle 
kam er nur aus dér unteren braunen Schicht zum Vorschein.

Ein weiteres bemerkenswertes Tier ist dér Polarfuchs (Tafel 1., 
Fig. 15 u. 16), dér in dér unteren und oberen Schicht gleichervveise vor- 
kommt. Dér Polarfuchs ist ein Tundrenbewohner; den VVald meidet er, 
ja er ist, wie N e h r in g  hervorhebt, ein wahrer Feind desselben. In dér 
pleistozánen] Fauna Ungarns ist er bereits von mehreren Fundorten 
bekannt.

Unter den gesammelten Resten befindet sich auch ein ziemlich
intakter Luchskiefer (Tafel I., Fig. 17) aus dér unteren Schicht dér Höhle, 
dér insofern bemerkenswert ist, als es das erste in Ungam gefundene 
Exemplar dieser Art ist.

Interessant ist aucn ein in dér unteren Schicht dér Pálffyhöhle
gefundenes Os pisiforme, das von Felis spelaea stammt. Soweit ich auf 
Grund des mir zűr Verfügung stehenden Vergleichsmaterials und dér 
Literatur beurteilen konnte, vveist aber dieser Knochen gewisse Abwei- 
chungen Felis spelaea gegenüber auf, die hauptsáchlich in dér schmáleren 
Beschaffenheit dér Gelenkfláche zutage treten.

Ervváhnenswert ist auch das Vorkommen des Rentieres (Rangifer  
tarandus). Noch vor einigen Jahren wurde angenommen, dafi das Rentier
im Pleistozán in Ungam nicht gelebt habé, in neuerer Zeit aber stösst
mán interessantervveise nahezu in jeder Höhle auf Rentierreste.

Eines dér bemerkenswertesten Tiere dér Pálffyhöhle ist ein Ziesel, 
Spertnophilus rufescens, dessen Überreste ich in spárlicher Anzahl so- 
vvohl in dér unteren, als auch in dér oberen Schicht gefunden habé. 
(Tafel I., Fig. 10., 11. u. 12.) Diese Art ist umso wichtiger, da sie für 
Ungam völlig neu ist. S á m u e l  R o t h  ervváhnt zwar aus dér Antonhöhle 
von Ómzsin einen Ziesel, dér an GröGe dem Spertnophilus altaicus 
nahesteht, er bezeichnet aber die Art nicht ganz bestimmt. Spertnophilus 
altaicus besitzt übrigens eine betráchtlich kleinere Statur, als Spermo- 
philus rufescens und kann daher im vorliegenden Falle gar nicht in 
Frage kommen.

Es ist von Interesse, dafi dieses Tier im Pleistozán dér benach- 
barten österreichischen Kronlánder, besonders in Böhmen in grofier 
Zahl gefunden vvird, in Ungarn hingegen erst jetzt zum Vorschein ge- 
kommen ist. Letzthin konnte ich die Art übrigens auch in dér pleisto- 
zánen Fauna dér Felsnische von Orosd auffinden. Dér heutige Ver- 
breitungskreis dieses Tieres liegt zwischen 49° und ö6c nördlicher Breite. 
Es haust mit Vorliebe in den baumlosen Steppen, ist ein typisches 
Steppentier. Auch in dér Pálffyhöhle fand es sich in einer entschieden 
arktischen Fauna. Dieses Vorkommen gestattet nur eine Erklárung, die

Barlangkutatás 1913. II. füzet. 7
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námlich, dafi die Tundren wie überall, auch in Ungarn an subarktische 
Steppen grenzten. So mag es leicht vorgekommen sein, dafi die in den 
Karpathen nach Tundren-Lemmingen fahnenden Raubvögel mitunter 
auch den grasigen Steppen des Alföldes Besuche abstatteten und einzelne 
Steppentiere als willkommene Beute mit sich führten. Dafür spricht auch 
die Anwesenheit des kleinen Steppenhamsters, Cricetulus phaeus, in dér 
oberen Schicht dér Pálffy-Höhle. Von dieser Art fanden sich hier drei 
Öberkiefer und ein Unterkiefer. S. R o t h  hat Cricetulus phaeus in dér 
Antonhöhle von Oruzsin ebenfalls in dér Gesellschaft von Lemmingen 
gefunden. Für eine Berührung von Tundren und Steppen spricht auch 
das Vorkommen eines anderen charakteristischen Tieres dér sibirischen 
Steppen, des Microtus gregális, von dem in den Schichten dér Pálffy- 
Höhle eine betráchtliche Anzahl gefunden wurde. (Abb. 1., a.)

Die Wühlmáuse sind in dér Fauna durch 7 Arten vertreten. Von 
diesen vveist Microtus nivalis, die Alpenwühlmaus (Abb. 1., b.) auf ein 
kaltes Kiima h in ; in Ungarn wurden ihre Überreste bisher nur in dér 
Gesellschaft von Lemmingen gefunden.

Als Raritát gebe ich hier die Abbildung dér Kaufláche eines Exem- 
plars von Microtus ratticeps. Das Besondere daran ist, dafi allé Záhne 
hohl sind : in dér Dentinsubstanz sámtlicher Záhne sind kleine Gruben 
sichtbar (auf dér Abbildung schwarz.) Ueber die Ursache dieser Erschei- 
nung bin ich nicht ins Klare gekommen. Caries ist unter den Tieren mit 
Sicherheit nur bei den Haustieren bekannt, obwohl ihr Vorkommen von 
verschiedenen Seiten auch bei den vvilden Tieren nachzuvveisen versucht 
wurde. Auch Professor L. v. M é h e ly  zeigte mir etwas áhnliches und 
zwar am Unterkiefer eines rezenten Spalax von Lelle. Am Unterkiefer 
des genannten Tieres sind námlich die zwei ersten Molaren hohl und 
zwar auf beiden Seiten völlig symmetrisch, nach dér Meinung Professor 
v. M é h e ly ’s  ist dieser Umstand auf phylogenetische Ursachen zurückzu- 
führen.

Die zwei wichtigster. Glieder dér Fauna sind Lemmus obensis und 
Dicrostonyx torquatus.

Lemmus obensis (Abb. 2. b. und Tafel I., Fig. 1., 2. u. 3.) ist in 
seiner Verbreitung gegenwártig auf die nördlichen Polargegenden be- 
schránkt, wo er die Tundren bewohnt. Bei dér Bestimmung dieser Art 
könnten aufier Lemmus obensis noch zwei rezente Arten in Betracht 
kom m en: Lemmus lemmus und Lemmus schisticolor. Dér Hauptunter- 
schied zwischen beiden liegt in dér Fárbung des Pelzes ; Lemmus lemmus 
ist auch etwas gröfier und kráftiger. Sein Verbreitungskreis liegt in 
Skandinavien und Nordwest-Russland, ein kleines, gut umschriebenes 
Gebiet, welcher Umstand neben anderen in áhnlichem Sinne sprechenden
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Momenten den Gedanken nahelegt, diese Art sei nur eine seit dér Eis- 
zeit entstandene Lokalvarietiit von Lemmus obensis. Von Wichtigkeit ist, 
dafi dér phyletische Zusammenhang von L. obensis und L. lemmus 
deutlich und entschieden zu erkennen ist.1)

Die andere Art, L. schisticolor, steht L. obensis osteologisch so 
nahe, dafi sie nur als eine durch spáter erworbene Charaktere gekenn- 
zeichnete Zvvergrasse von L ■ obensis aufzufassen ist.

Vöm Bindenlemming, Dicrostonyx torquatus (Abb. 2., a. und Tafel 
I. Fig. 4., 5. u. 6.), dér in seiner Verbreitung mit L. obensis übereinstimmt, 
fand ich 19 Kieferreste, wáhrend ich die Zahl dér von D. torquatus stam- 
menden Kiefer auf nahezu 300 schátze. Die ganze Fauna wird gerade durch 
diese Tiere so bemerkenswert, indem dieselben einen sehr interessanten 
Zusammenhang bieten zwischen den Höhlenfaunen von Növi, Óruzsin, 
Kőszeg und dér des Bükkgebirges. Unterzieht mán die Faunén dieser 
Orte einer aufmerksamen Vergleichung, so sind folgende aufierordentlich 
interessante Tatsachen festzustellen :

1. Die Fauna dér Höhle von Növi ist rein arktischen Charakters.
2. Die Fauna dér Pálffyhöhle und dér Antonhöhle von Óruzsin 

besitzt Mischcharakter: sie enthált viele arktische Arten und einige 
Steppentiere. (Die Pálffyhöhle liegt am Rande des Nagy-Alföld.)

3. Die Fauna von Kőszeg zeigt noch arktischen Charakter, ist aber 
bereits mit Waldelementen untermischt. (Jenseits der-Donau.)

4. Die aus den Höhlen des Bükkgebirges bisher bekannte Tierwelt 
hingegen weist durch das völlige Fehlen dér arktischen Lemminge und 
durch die Anwesenheit einiger, ausschliefilich Grassteppen bewohnender 
Arten (z. B. Allactaga), mehr auf eine extreme Steppe hin.

Wie aus Obigem ersichtlich ist, fügén sich die seit lángerer Zeit gesam- 
melten sporadischen Erfahrungen — die infolge dér eigenartigen Lage 
Ungarns bisher isoliert dastanden — langsam zu einem zusammenhángen- 
den Bilde zusammen und liefern nicht nur in faunistischer Hinsicht aufier
ordentlich vvichtige und wertvolle Ergebnifie, sondern stimmen auch mit 
den geologischen Untersuchungen gut überein und erbringen neue Be- 
weise für die klimatischen Verháltnifie des Pleistozáns in Ungam.

Endlich taucht auch die Frage auf, ob sich nicht auf Grund dér 
faunistischen Unterschiede die beiden Schichten zeitlich trennen lassen ? 
Die Fauna dér beiden Schichten stimmt ziemlich überein. Die untere 
Schicht weicht hauptsáchlich darin von dér oberen ab, dafi sie verhált- 
nismáfiig wenig Bindenlemminge und viele Exemplare von L. obensis 
enthált, wáhrend aus dér oberen Schicht die ftinffache Zahl von D. tor-

’) NEHRING : Über Tundren und Steppen etc. p. 27— 28.
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qualtts und nur ein einziger Kiefer von L. obensis vorliegt. Es giebt auch 
geringere, weniger wichtige Abweichungen; diese sind in dér Tabelle 
veranschaulicht. Allé diese Unterschiede genügen jedoch nicht zűr Annahme 
eines gröfieren Zeitunterschiedes. Die endgültige Klárung dieser Frage 
bleibt dem Zeitpunkt vorbehalten, wenn es gelingen sollte, in Ungarn 
irgendwo einen Fundort zu entdecken, wo die verschiedenaltrigen, durch 
Fossilien beglaubigten Schichten dér Pleistozánperiode in ununterbrochener 
Folge übereinander lagern.

Zieht mán sámtliche Arten in Betracht, so falit sofort auf, dafi dér 
gröfite reil dér Fauna auch heute noch lebt. Es kommen kaum ein-zwei 
ausgestorbene Arten vor, so dafi das Altér dér Fauna mit gröfier Wahr- 
scheinlichkeit in das obere Drittel dér Pleistozánperiode verlegt werden 
kann.

Die fossilen Vögel dér Pálffyhöhle.

Aus beiden Schichten dér Pálffyhöhle kamen auch Vogelknochen 
in gröfier Anzahl zum Vorschein. Da ich mich mit dem Skelet dér Vögel 
nicht eingehender befafit habé, konnte ich deren Bestimmung nicht selbst 
vornehmen. Herr kgl. Geologe Dr. T h .  K o rm o s  war so liebenswürdig die 
in dér Pálffyhöhle ans Tageslicht gelangten Vogelknochen Herrn W a c l a v  

C a p e k , Professor in Oslavan (Máhren) zűr Bestimmung zu übersenden. 
Ich bin Herrn C a p e k  für die Bestimmung dér Vogelreste zu grofíem Dank 
verpflichtet sowie auch für die freundliche Erlaubnifi, die Resultate seiner 
Bestimmung veröffentlichen zu dürfen.

Von den bestimmten Arten greife ich nur die wichtigsten, für die 
fossile Ornis Ungarns neuen Arten heraus und füge einige Bemerkungen 
h inzu; über die übrigen giebt eine Tabelle Aufschlufi.1)

In dér Reihenfolge dér Tabelle ist die erste nennensvvertere Art 
Anas acuta L. Diese Art kommt auf dér ganzen nördlichen Hemisphaere 
vor, nistet im hohen Norden und zieht im Winter südwárts. In Ungarn 
ist sie zűr Zeit des Zuges sehr géméin.8) Sie kommt in beiden Schichten 
vor. Eine andere interessante Art ist Oidemia nigra (L.), die nach 
M a d a r á s z 8) in Ungarn heute nicht mehr vorkommt, obwohl sie in dér 
ungarischen Literatur háufig erwáhnt w ird ; laut M a d a r á s z  wird sie mit 
Oidemia fu sca  verwechselt. Ihre Heimat ist dér nördliche Teil dér 
paláarktischen Region. Diese Art reprásentiert somit nach dem Gesagten 
in dér Fauna ein arktisches Element. Auch Ö a p e k  erwáhnt sie aus dér

')  Das VerzeichniŰ dér gefundenen fossilen Vögel befindet sich im ungarischen Text
auf Seite 60. Erklárung dér Rubriken wie auf Seite 58.

2) MADARÁSZ: M agyarország madarai. Budapest 1899— 1903. p. 293.
8) Op. cit. p. 281.
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H öhle  „C ertova  dira.*’1) Eine dritte neue Entenart dér fossilen Ornis 
Ungarns ist Fuligula cristata (L e a c h ) ,  vvelche in Ungarn auf dem Zugé 
géméin ist.2)

Von den Schnepfen ist Sirmosa Hatosa (L.) neu ; heutzutage ist 
sie in Ungarn ziemlich háufig. Seltener ist Tatanus fu scus  (L.), dér nur 
auf dem Zugé bei uns vorspricht. Sie kam aus dér unteren Schicht zum 
Vorschein und ist für die fossile Ornis neu. C a p e k  hat dieselbe Art aus 
dér Höhle „Balcarova skála" nachgewiesen.*)

Von Interesse ist auch das Vorkommen von Larus camts (L.) 
einer Species, die heute nur auf dem Winterzug in Ungarn zu sehen ist 
und seiten hier überwintert.‘) Nach C a p e k  kommt sie auch in dér Höhle 
„Lertova dira“ vor.6) Als neu für die fossile Ornis Ungarns erwiesen 
sich ferner noch Rallus aquaticus L. und Ortygometra porzana (L.).

Von den Falken ist aus dér oberen Schicht Falco aesalon T u n s t  

bemerkenswert, dér heute in Ungarn nur zu Winterzeit anzutreffen ist, 
und aus dér unteren Schicht Falco rusticulus L. C a p e k  erwáhnt F. 
aesalon aus den Höhlen „Balcarova skála" und „Certova dira“, F. rusti
culus hingegen aus den Höhlen „Sipka" und „Certova dira.““)

Interessant ist auch das Vorkommen von Syrm inm  uralense (Páll.), 
eines \  ogels, dér nach M a d a r á s z  in Ungarn ein regelmáCiger Wintergast 
und in Erdély (Siebenbürgen) besonders háufig ist. Auch C a p e k  erwáhnt 
ihn in seinem mehrfach citierten Werk aus dér Höhle „Certova dira.“ 
In dér Pálffyhöhle kam er aus dér unteren Schicht zum Vorschein.

Neu für die fossile Ornis Ungarns ist auch noch die Feldlerche, 
AlauJa cristata L.

Nach dieser kurzen Skizze muű ich noch kurz auf den eigentüm- 
lichen Zusammenhang hinweisen, den ich in dér schichtenweisen Ver- 
teilung dér Sáugetier- und Vogelfauna aufgefunden habé. Bei aufmerk- 
samer \  ergleichung dér beiden Tabellen gelangt mán námlich zu dem 
interessanten Ergebnis, dafi zwischen dér Verbreitung dér charakteristi- 
schesten Polartiere, Dicrostonyx torquatus und Lemm us obensis, sowie 
des Alpenschneehuhns, (Lagopus mutus) und des Polarschneehuhns 
(Lagopus albus) ein inniger Zusammenhang besteht. In dér oberen 
Schicht kommen neben zahlreichen Bindenlemmingen viele Alpenschnee-

*) W . CAPEK: L b er Funde diluvialer Vogelknochen aus Mahren. Bericht über den 
V. internationalen Ornithologen-Kongress. Berlin 1910. p., 941.

’) Op. cit. p. 288.
*) Ca pek  : Op. cit. p. 938.
4) Op. cit. p. 398.
s) Op. cit p. 941.
«) CAPEK: Op. cit. p. 938—9*1.
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hühner vor, wáhrend mán daselbst sehr wenig Exemplare von Lemmus 
obensis und verháltnismáfíig wenig Polarschneehühner findet. In dér 
unteren Schicht hingegen trifft mán neben zahlreichen Exemplaren von 
Lem m us obensis viele Polarschneehühner an, dabei ist jedoch die Zahl 
dér Bindenlemminge und Alpenschneehühner nicht mehr so auffallend 
gering, wie es in dér oberen Schicht die von Lemm us obensis neben 
Dicrostonyx torquatus und die des Polarschneehuhns neben dem Alpen- 
schneehuhn war.

Ich will aus dieser Beobachtung keine weitgehenden Folgerungen 
ziehen, sondem nur den Unterschied in dér Fauna dér beiden Schichten 
andeuten. Obwohl die Unterschiede ziemlich auffallend sind, wage ich 
doch nicht die beiden Schichten dér Zeit nach scharf zu trennen, da 
diese Erscheinung in Ungam einstweilen noch vereinzelt dasteht. Mit 
dér Zeit, wenn wir mehr Angaben besitzen werden, wird es vielleicht 
gelingen aus dér Háufigkeit dieses Zusammentreffens auf eine gewisse 
Gesetzmáfiigkeit und auf einen zeitbestimmenden W ert desselben zu 
schliefíen.

Erklárung dér Tafeln.

1— 3 . Lemmus obensis B r a n t s . Unterkiefer. (Untere Schicht).
4—5. Dicrostonyx torquatus P á l l .  Unter- und Oberkiefer. (Obere 

Schicht).
7—9. Ochotona sp. (?) Unterkiefer (Obere Schicht).
10. Citellus rufescens K e y s  e t  B l e s .  Femur. (Untere Schicht).
11. Citellus rufescens K e y s  e t  B l e s .  Linker Unterkiefer. (Obere 

Schicht).
12. Citellus rufescens K e y s  e t  B l e s .  Rechter Unterkiefer aus dér 

Sammlung K a f k a ’s  (Podbaba, Böhmen).
13. Putorius ermineus L. Rechter Unterkiefer (Untere Schicht).
14. Putorius nivalis L. Rechter Unterkiefer. (Untere Schicht).
15— 16. Vulpes lagopuS'L. mx inf. (Untere Schicht) und c. sup. 

(Obere Schicht).
17. Lynx lynx  L. Linker Unterkiefer (Untere Schicht).
18. Rangifer tarandus L. Praemolar (Untere Schicht).
Sámtliche Figuren in natürlicher Gröfie.


