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<C) Jégbarlangok :
1. Állandó jégbarlang.
2. Időszakos
„
3. Hótöbör v. hóakna.
4. Hideg barlang.
D) Szerves anyaggal kitöltött üregek :
1. Csontüreg.
2. Guánós barlang.
3. Foszforsavas barlang.

Ujabb adatok a keleti pézsmacickány hazai
előfordulásához.
Irta : É H I K

GYULA

dr.

4 szövegközti ábrával

A keleti pézsmacickányt nemrég K O R M O S T I V A D A R dr. mutatta ki
a hazai pleistocaenből.1) Közvetlenül ezután sikerült nekem is megtalálnom és pedig a borsodmegyei Peskőbarlang alsó rétegéből származó
anyagban. Miután egyrészt akkor már a Peskőbarlangról irt dolgozatom teljesen készen volt,2) másrészt pedig egyéb teendőim elszólítottak Budapestről, e lelet ismertetését későbbre kellett halasztanom.
Időközben K O R M O S dr. a Remetehegyi kőfülke felső sárga diluviumában
is megtalálta e nevezetes állat lábszárcsonttöredékét, úgy hogy ezzel a lelőhelyek száma immár háromra szaporodott. A fentemlített lábszárcsonttöredéket K O R M O S T I V A D A R dr. nekem adta át, hogy a peskői lelettel együtt ismertessem, miért is fogadja-e helyen hálás köszönetemet.
A peskői keleti pézsmacickány maradvánv a baloldali felsőkarcsont
(hunterus) töredéke, amelynek proximális része teljesen hiányzik.
Mielőtt ezen csonttöredék részletes ismertetésébe kezdenék, röviden
a ma élő dezmán felsőkarcsontját kell ismertetnem.8) (1 ábra a. b.) Ezen
a fej (caput, c) erőteljes, hátrafelé hajló, annyira, hogy elülről tekintve
egyáltalában nem látszik. A nagy bütvők (troclianter lateralis, tl.) és a
kicsiny bütyök (trociianter medialis, tm.) egyformán fejlett, valamivel
erőteljesebb a fejnél. A pézsmacickányokkal közel rokon vakondok hume*) KORMOS T. : A keleti pézsmacickány (Desmana moschaia PALL.) a magyar
pleistocaenben. (Barlangkutatás II. köt. 4. füz.) Budapest, 1914.
a
) EHIK Gy. : A borsodmegyei Peskőbarlang pleistocaen faunája. (Barlangkutatás
II. köt. 4. füz.) Budapest, 1914.
s
) Az összehasonlítást a berlini kir. zool. muzeum szívessége folytán kölcsönzött
sareptai (Déloroszország), t/1178 sz. D. moschaia PALL. recens csontváza alapján végeztem.
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rusán mindkét bütyök igen ellaposodó, teljesen az ásáshoz alkalmazkodott.
A dezmán humerusán a nagy bütyök alsó széle mutat erőteljesebb fej"
lettséget, ami az ásáshoz való alkalmazkodásnak bélyege. A széles hátizom tapodási felülete (insertio latissimi dorsi, i. I. d) a csont belső
oldalára fordult le és igen nagy ; az egész csont hosszúságának (23*2 mm)
majdnem a fele (9'2 mm). A deltoidális taraj (crista deltoidea) igen
fejlett, legkiemelkedőbb része a csont közepére esik. A radius ízülési
lapja (emineritia capitata pro radio, er.) mellett foglal helyet az ulna

a

b

1. ábra. A keleti pézsmacickány (Desmana moschata PALL.) jobboldali felsőkarcsontja.
(a = mellső, b = hátsó oldaláról; mindkét ábra l b-szer nagyítva.)
Abramagyarázat: c = fej (caput); tl. = nagy bütyök (trochanter lateralis); tm. =• kicsiny
bütyök (trochanter medialis); i. 1. d. — a széles hátizom tapadási helye (insertio latissimidorsi); er. = a radius izülési lapja (eminentia capitata pro radio); tr. = az ulna izülési
lapja (trochlea); el. = külső bütyök (epicondylus lateralis) ; em. = belső bütyök (epicondylus
medialis ; pr. e. = processus entepicondyloideus); f. st. a. = fovea supratrochlearis anterior;
f. st p. = fovea supratrochlearis posterior.

erőteljesen fejlett ízülési lapja (iroclilea, tr), úgy hogy a vakondokkal
való összehasonlítás — miután ez utóbbin a trochlea kicsiny — a radius
ízülési lapját ketté osztottnak mutatja. A foramen
snpratrochleare
igen nagy, tojásdad alakú; a vakondokon ellenben igen kicsiny.1) A
foramen supratrochleare nagysága a csont erősségének rovására megy;
még gyengébbé teszi ezt a csontot a foramen entepicondyloideum jelen») DOBSON G. E. : A Monograph
XIX. Fig. 5.

of the Insectinora. London,

1882. Port I. pl.
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léte is, mely a vakondok humerusáról hiányzik. A dezmán mellsőlába
még nem teljesen ásóláb, de olyan, amely az ásáshoz való alkalmazkodás bélyegeit már magán viseli. A külső bütyök (epicondylus laterális,
e. I) és a belső bütyök (epicondylus medialis, e. m) elszélesedő. Ez
utóbbi nyujtványt visel (processus entepicondyloideus, pr. e).
A peskői fossilis dezmán humerusának proximális vége hiányzik.
(2. ábra a. b.). Megvan a széles hátízom tapadási helye (insertio latissimi
dorsi) és a deltoidális taraj egy része. A deltoidális tarajtól a nagy
bütyök (trochanter lateralis) íelé gyengébb taraj vezet, mely a recens
példányon nincs meg. Sajnos a peskői dezmán humerusnak a distalis
vége se ép, amennyiben a belső bütyök (epicondylus medialis) is letört,

a
2. ábra. A peskői fossilis dezmán

b
felsőkarcsontjának töredéke, (a = mellső, b = hátsó

oldaláról; mindkét ábra 1'5-szer nagyítva.)

de igy is jól látszik, hogy a foramen supratrochleare nagyobb lehetett,
mint a recens példányé. A humerus legkeskenyebb része a recens állaton
3*8 rftm átmérőjű, míg a fossilis maradványon 5 8 mm. A deltoidális
taraj legkiemelkedőbb csúcsától a foramen supratrochleare legbelső széléig
a távolság a recens példányon 7'0(J mm, míg a peskőin 7'54 mm széles.
A radius és ulna íztilési lapja előtt levő háromszög alakú vájulat (fovea
supratrochlearis anterior, / . sl. a) a recens példányon 2 23, a fossilison
3'00 mm széles és ez utóbbin jóval mélyebb. A hát felőli (dorsalis) oldalról tekintve a csontokat, a fovea supratrochlearis posterior (f. st. p.) jóval
mélyebb a fossilis állaton és hosszabb; mert mig a recens állaton a
hosszúsága 6"7 mm, addig a fossilis példányon 8*5 mm. A külső bütyök
(epicondylus lateralis) szélének folytatásaként jól kifejezett taraj vezet
a kis bütyök (trochanter medialis) felé; ez a taraj a recens állaton
nincs meg.
A fentieket tekintetbe véve látjuk, hogy a peskői dezmán jóval
Barlangkutatás 1915. II. füzet.
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erőteljesebb állat volt a ma élőnél, úgy hogy nem tekinthető kizártnak
miszerint nem is a ma élő dezmán fajjal van dolgunk. Sajnos ezt egyrészt ily kevés és hiányos maradványok alapján, másrészt kellő összehasonlító anyag híjján eldönteni nem lehet. Már én is utaltam arra a
jelenségre1), hogy a pleistocaenben az állatok jóval nagyobb termetűek

a

b

3. ábra. A keleti pézsmacickány (Desmű na moschata PALL.) jobboldali lábszárcsontja.
(a = mellső, b = hátsó oldaláról; mindkét ábra Tő-szer nagyítva).
Ábramagyarázat: t = sípcsont (tibia); f = szárkapocs (fibula) ; in. i. = belső boka (malleolus intemus); m. e. = külső boka (malleolus externus.)

voltak a ma élőknél, amely nagyságbeli változás az éghajlat változásával
állhat összefüggésben. Hogy ezek a nagyságbeli eltérések mennyire értékelhetők faji szempontból, ez a kérdés még eldöntésre vár. •
Kissé meglepő, hogy ennek az állatnak a maradványa a Peskőbarlang alsó rétegéből került elő, bár nézetem szerint a legnagyobb való*) ÉHIK Gy. : A pozsonymegyei Pálffy-barlang pleistocaen faunája. (Barlangkutatás
I. köt. 2. füz. pag. 6.) Budapest, 1913.
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•szinűséggel a rágcsáló réteg és a zöldessárga agyagréteg 1 ) határáról
származik. Az ásatásnál a rágcsáló réteget teljesen lehordattam; miután
azonban az érintkezési felület nem sík, 15 cm vastag réteget, mint határréteget különválasztottam. Embereim ebből a rétegből származó csontmaradványokat nagv hasonlóság folytán tévedésből az alsó réteg csontmaradványaihoz keverték. Tehát nem valószínűtlen, hogy ez a dezmánmaradvány tulajdonképen szintén a postglacialis rágcsáló-rétegből származik, annál is inkább, mert az eddig hazánkból ismeretes keleti
pézsmacickány maradványok mind innen származnak.
A Remetehegyi kőfülkéből származó dezmánmaradvány ismertetése
előtt, röviden a lábszárcsontot kell ismertetnem (3 ábra a. b.); főleg pedig

a

b

4. ábra. A Remetehegyi kőfülkéből származó Pézsmacickány (Desmana ntoschaia PALL.)
lábszárcsont töredéke, (a = mellső, b = hátsó oldaláról; mindkét ábra 1'5-szer nagyítva.)

a distális részt, mert a fossilis példány proximális része teljesen hiányzik.
A sípcsont (tíbia, t) és a szárkapocs (fibula, f ) körülbelül a két csont
közepe táján összenőttek, úgy hogy a distális rész egynek látszik, de
azért jól megkülönböztethető a kettő egymástól, mert a szárkapocs kissé
lécszerűleg kiemelkedik a lábszárcsontból. A sípcsont belső distális vége
a belső boka (malleolus internus, m. i.) ennek megfelelő rész a szárkapcson a külső boka (malleolus extermis, m. e.), mely három karéjú és igen
erőteljes. A kettő között foglal helyet az astragalus izvápája.
A Remetehegyi-kőfülkéből származó lábszárcsonttöredék (4. ábra),
distális végének a szélessége 8'6 mm, a recensé 7*8 mm. Az izmok
tapadási helye úgy a mellső, mint a hátulsó oldalon a fossilis pél1

) Erre vonatkozó szelvényt lásd : ÉHIK Gy. : A borsodmegyei Peskőbarlang pleistocaen faunája. (Barlangkutatás II. köt. 4. füz. pag. 197.) Budapest, 1914.
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dányon jóval erőteljesebb, mélyebb. Nagyságbeli különbségek itt is észlelhetők tehát, amely különbségek azonban valószínűleg itt is csak egyéni
bélyegek és nem fajiak épúgy, mint a peskői csontmaradvány esetében.
A régi adatokhoz ujak járultak és pedig egyszerre kettő. Mindkét
adat rendkívül becses, mert olyan állatra vonatkozik, amely a füves
pusztákra igen jellemző, s melynek fossilis maradványai igen ritkák.
A magyarországi postglacialis pézsmacickány maradványok pontos
faji hovátartozósága csak gazdagabb vizsgálati anyag segítségével volna
véglegesen tisztázható, de, mint mondottam nem lehetetlen, hogy e maradványok új fajhoz tartozóknak bizonyulnak.

Krapína pleistocaen madárfaunája.
Irta : L A M B R E C H T
1 szövegközti

KÁLMÁN

dr.

ábrával.

GORJANOVIC-KRAMBERGER
K Á R O L Y dr. bőven
megvitatott és kellően
értékelt krapinai ősember-csontleleteinek kíséretében tudvalevőleg jellemző
és igen fontos fauna is előkerült a Krapinica patak fölött 25 méternyi
magasságban nyíló barlangból.
A barlang pleistocaen emlősfaimája
G O R J A N O V I C 1 ) szerint a következő
fajokból áll:
Cricetus frumentarius
L.
Canis lupus LIN.
Equus cabállus L.
Ursus arctos LIN.
Rhinoceros Merckii Jliger var.
Ursus spelaeus B L U M B .
brachycephala S C H R Ö D .
Mnstela foina E R X L .
Sas scrofa L.
Lutra (?) vulgáris E R X L .
Cervus elaphus L.
Felis calus L.
Cervus capreolus L.
Myoxus glis L.
Cervus euryceros A L D R .
Arctomys marmota S C H R E B .
Bos primigenius B O J . 2 )
Castor fiber L.

A Sauropsida törzset Etnys v. Testudo és néhány madárcsont képviselte, amelyekről G O R J A N O V I C - K R A M B E R G E R dr. — úgy hiszem S C H L O S S E R
M. dr. (München) meghatározásai nyomán — szószerint a következőket irja :
„Aves. 1. Gallinidae (nicht náher bestimmbare Knochen, u. z. Coracoid, Metatarsus.)
*) D r . GORJANOVIC-KRAMBERGER
Wiesbaden

1906. p.

K . : D e r d i l u v i a l e N l e n s c h v o n K r a p í n a in K r o a t i e n . .

78—79.

*) A z a p r ó e m l ő s c s o n t o k a t

Dr. M . SCHLOSSER

(München) határozta

meg.
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Neuere Daten zum Vorkommen der Bisamspitzmaus
ín Ungarn*
Von D r . JULIUS ÉHIK.

Vor kurzem hat Dr. T . K O R M O S die Bisamspitzmaus aus dem ungaríschen Pleistozán nachgewiesen. 1 ) Unmittelbar darauf gelang es auch mir
dieses Tier zu finden, und zwar in jenem Material, vvelches aus der
unteren Schichte der Peskőhöhle im Komitat Borsod stammt. Da ich zu
jener Zeit meine Abhandlung über die Peskőhöhle vollstándig beendet
hatte, 2 ) und mich aufíerdem andere Bescháftigungen von Budapest wegriefen, muföte ich die Veröffentlichung dieses Fundes auf spátere Zeiten
verschieben. Inzwischen fand auch Dr. K O R M O S im oberen gelben Diluvium der Felsnische von Remetehegy ein Unterschenkelbruchstück dieses
bemerkenswerten Tieres, so datö sich die Zahl der Fundorte nunmehr
auf drei erhöht hat. Herr Dr. T . K O R M O S übergab mir die oben erwáhnten
Tibiabruchstücke, um sie gleichzeitig mit den Peskőer Funden zu beschreiben, wofür ich demselben hiemit meinen aufrichtigen Dank ausspreche.
Der fossile Rest der Bisamspitzmaus von Peskő ist ein Bruchstück
des linken Oberarmknochens (humerns), dessen proximaler Teil gánzlich
fehlt.
Bevor ich dieses Knochenbruchsttick eingehend beschreibe, möchte
ich den Oberarmknochen der noch heute lebenden Bisamspitzmaus 3 ) beschreiben (Fig. 1. a. b.). An diesem ist der Gelenkkopf (caput c) kráftig,
nach rückvvárts gebogen, so sehr, datö er von vorne betrachtet überhaupt
unsichtbar ist. Der grofie Höcker (trochanter lateralis t. I.) und der
kleine Höcker {trochanter medialis t. m.) sind gleich entvvickelt, etwas
kráftiger, als der Gelenkkopf. Am Humerus des Maulvvurfes, vvelcher mit
den Bisamspitzmáusen nahe verwandt ist, sind beide Höcker stark verflacht, vollstándig dem Graben angepaOt. Der untere Rand des Trochanter
l

) T. KORMOS: Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmana moschata PALL.) im
Pleistozán Ungarns. (Barlangkutatás Bd. Ií. Heft. 4.) Budapest, 1914.
a
) JULIUS ÉHIK : Die Pleistozáne Fauna der Peskőhöhle im Komitat Borsod. (Barlangkutatás Bd. II. Heft 4.) Budapest, 1914.
3
) Den Yergleich inachte ich auf Grund des aus dem Berliner königl. zool. Museum
freundlichtst geliehenen, rezenten Skelettes eines D. moschaia PALL. aus Sarepta (SüdRuűland) t/1178.
Barlangkutatás 1915. II. füzet.
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lateralis des Humerus zeigt bei der Bisamspitzmaus kráftigere Entvvicklung; dies ist ein Kennzeichen der Anpafiung an die grabende Lebensweise. Die Haftfláche des breiten Rückenmuskels (insertio latissimi dorsi
i. I d.) erstreckt sich auf die innere Seite des Knochens und ist sehr
grófi; sie betrágt beinahe die Hálfte (9*2 mm) der Lángé des ganzen
Knochens (23 2 mmV Die deltoidale Knochenleiste {crista deltoidea c. d.)
ist sehr entwickelt, ihr erhöhtester Teil falit auf die Mitte des Knochens.
Neben der Gelenkfláche des Radius (eminentia capitata pro radio e. r.)
befindet sich die stark entvvickelte Gelenkfláche der Ulna (trochlca ír.),
so dafl der Vergleich mit dem Maulwurfe — da bei letzterem die Trochlea
klein ist — die Gelenkfláche des Radius zvveigeteilt zeigt. Das Foramen
snpra trochlea re (/. st.) ist sehr grófi, óval; beim Maulwurf dagegen sehr
klein.1) Die Grööe des Foramen supratrochleare geht auf Rechnung der
Stárke des Knochens ; noch mehr schwácht diesen Knochen die Gegenwart des Foramen entepicondyloideum, vvelches am Humerus des Maulwurfes fehlt. Die Vorderextremitát der Bisamspitzmaus ist noch kein vollkommener Grabfufi, doch trágt dieselbe deutliche Kennzeichen der Anpassung an die grabende Lebensweise. Auflerer Höcker {epicondyltts
lateralis e. /.) und innerer Höcker (epicondyltts medialis e. m.) sind breit.
Letzterer trágt einen Fortsatz (processtts entepicondyloideus pr. e.)
Das proximale Ende fehlt am Humerus der fossilen Bisamspitzmaus
von Peskő (Fig. 2. a. b.). Die Haftfláche des breiten Rückenmuskels
{insertio latissimi dorsi) ist vorhanden, ebenso ein Teil der deltoidalen
Knochenleiste. Von der deltoidalen Leiste zum Trochanter lateralis fíihrt
eine schvváchere Leiste, welche am rezenten Exemplar fehlt. Leider ist
auch der Humerus der Bisamspitzmaus von Peskő nicht intakt, da der
Epicondyltts medialis abgebrochen ist; doch ist es auch so deutlich
sichtbar, dafi das Foramen supratrochleare gröCer gewesen sein mag, als
jenes am rezenten Exemplar. Der schmálste Teil des Humerus des rezenten Tieres hat einen Durchmesser von 3*8 mm; dagegen derjenige
des fossilen Restes 5*8 mm. Die Entfernung von der erhöhtesten Spitze
der deltoidalen Leiste bis zum innersten Rand des Foramen supratrochleare betrágt am rezenten Exemplar 7'00 mm, dagegen an demjenigen
aus Peskő 7*54 mm. Die dreieckige Höhlung vor der Gelenkfláche des
Radius und der Ulna ( f o v e a sttprafrochlearis anterior f . st. a.) ist am
rezenten Exemplar 2 23 mm, am fossilen 3.00 mm breit und an letzterem
bedeutend tiefer. Wenn wir die Knochen von der dorsalen Seite betrachten, sehen vvir, dafi die Fovea snpratrochlearis posterior am fossilen

») G. E. DOBSON: A Monograph
XIX. fig. 5.

of the Insectivora.

London

I8ö2. Part. I. pl.
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Tier viel tiefer und lánger ist; denn wáhrend deren Lángé am rezenten
Tier 6 7 mm ist, betrágt die beim fossilen Exemplar 8*5 mm. Als Fortsetzung des Randes des Epicondylus Jateralis führt eine gut entwickelte
Leiste zum Trochanter medialis; diese Leiste fehlt am rezenten Tiere.
Wie aus Obigem ersichtlich ist, war die Bisamspitzmaus von Peskő
ein viel kráftigeres Tier, als die heute lebende ; es ist auch nicht ausgeschlossen, daB wir es nicht mit der heutigen Bisamspitzmausart zu
tun habén. Leider können wir dies einerseits auf Grund so weniger und
mangelhafter Überreste nicht behaupten, anderseits mangelt es uns an
genügendem Vergleichsmaterial. An einer anderen Stelle wies ich schon
auf jene Erscheinung hin,1) daB die Tiere im Pleistozán von bedeutend
gröBerer Gestalt waren, als die heute lebenden; dieser Gröfienuntersehied
mag mit dem Klimawechsel zusammenhángen. Die Frage, in welchem
MaBe diese Abweichungen der GröBe vom Standpunkte der Arten geschátzt werden können, harrt noch der Entscheidung.
Es ist etwas überraschend, daB der Überrest dieses Tieres aus der
unteren Schichte der Peskőhöhle zum Vorschein kam, obgleich meiner
Ansicht nach derselbe von der Grenze der Nagetierschichte und der gríinlichgelben Lehmschichte stammt. Bei der Ausgrabung lieB ich die Nagetierschichte vollstándig abtragen ; da jedoch die Berührungsfláche nicht
flach ist, teilte ich eine lo cm dicke Schichte als Grenzschichte ab.
Meine Arbeiter vermischten irrthümlich, infolge groBer Ahnlichkeit, die
aus dieser Schichte stammende Überreste mit den Knochenresten der
unteren Schichte. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daB dieser Bisamspitzmausüberrest eigentlich aus der postglazialen Nagetierschichte stammt;
umsomehr, als alle bisher aus Ungarn bekannten Überreste der Bisamspitzmaus von hier stammen.
Bevor ich den aus der Felsnische von Remetehegy stammenden
Bisainspitzmausrest beschreibe, möchte ich das Schienbein (tibia) und das
Wadenbein (fibula) kurz behandeln (Fig. 3. a. b.); hauptsáchlich den
distalen Teil: denn der proximale Teil des fossilen Exemplares fehlt
gánzlich. Das Schienbein (tibia t) und das Wadenbein (fibula f ) sind
ungefáhr in der Mitte der beiden Knochen zusammengewachsen, so daB
der distale Teil den Anblick eines einzelnen Knochens bietet; doch
können wir die beiden gut unterscheiden, denn das Wadenbein erhebt
sich ein wenig lattenartig aus dem Schienbein. Das innere distale Ende
des Schienbeines ist der Malleolus internus (m. i); ein diesem entsprechender Teil ist an dem Wadenbein der Malleolus externus (m. e.),
*) J. ÉHIK : Die pleistozáne Fauna der Pálffyhöhle im Pozsonyer Komitat. (Barlangkutatás Bd. I. Heft 2.) Budapest, 1 ( J13.
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welcher dreilappig und sehr kráftig ist. Zwischen den beiden befindet
sich das Acetabulum des Astragalus.
Die Breite des distalen Endes des aus der Felsnische von Remetehegy stammenden Unterschenkelbruchstückes (tibia -f fibula) betrágt 8*6
mm, die des rezenten 7*8 mm. Die Hattfláchen der Muskeln sind sowohl
auf der Vorder- als auf der Hinterseite beim fossilen Exemplar viel
kráftiger, tiefer. Grööenunterschiede sind alsó auch hier bemerkbar; diese
Unterschiede sind aber wahrscheinlich auch hier nur individuelle Kennzeichen, nicht aber solche der Art, ebenso wie im Falle des Knochenrestes von Peskő.
Zu den altén Daten kamen neue und zwar gleichzeitig zwei. Beide
Daten sind auöerordentlich wertvoll, weil sie sich auf ein Tier beziehen,
dessen fossile Reste ungemein selten sind, und das für die Grassteppen
sehr charakteristisch ist.
Die Frage der genauen Artzugehörigkeit der ungarischen postglazialen Bisamspitzmausreste wáre nur mit Hilfe reicheren Forschungsmaterials endgiltig zu kláren.

Die pleístozáne Vogelfauna von Krapína.
Von : Dr. K O L O M A N

LAMBRECHT.

Mit 1 Abbildung im ungarischen Text.')

Mit den von Dr. K A R L G O R J A N O V I C - K R A M B E R G E R ausführlich bearbeiteten Knochenfunden des Krapinaer Urmenschen wurde bekanntlich auch
eine charakteristische, hochinteressante Fauna in der Höhle, die in einer
Höhe von 25 m über dem Krapinicabach liegt, gefunden.
Die pleistozáne Sáugetierfauna der Höhle umfafit nach G O R J A N O V I C 2 )
folgende Arten:
Canis lupus L I N .
Ursus arctos L I N .
Ursus spelaeus B L U M B .

Mustela foina E R S E L .
Latra (?) vulgáris E R S E L .
Felis catus L .

.

*) Erklárung der Abbildung im ungarischen Text auf Seite 80.
Sieben K'rallen von Hal iáét us albicilla L. aus dem Diluvium von Krapina. Nat.
Grösse. Originál im Geologischen Museuni in Za$;reb.
«) GORJANOVIC-KRAMBERGER K. : Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien.
Wiesbaden. 1906. p. 78 — 79.
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