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A  különböző időkben és kutatóktól gyűjtött, most közlésre kerülő halfauna a m. kir. Földtani 
Intézet tulajdona. Tanulmányom az Intézet tulajdonában lévő halfaunának csak egy részét ismerteti. A  
most nem ismertetendő anyagot (kb. 34 halfog- és lenyomat) K rámberger (1902, 4, 8—10 old., I. táb.), 
K och (1903, 139 old., I —II. táb.; 1904 b. (ibid.) 34 köt., 260 — 274 old., I. táb .; 1904. A nnales 2 köt., 
1—71 old., I—IV. táb.), újabban K ubacska  (1932, 41—51 old., V. táb., 12 ábra) és W eiler (1938, 
13—18 old., I —II. láb.) határozták meg és írták le behatóan. A  Krambergcrlől Clupea doljeana-nak 
(Szt. Erzsébetről) leírt halmaradvány, a horvátországi doljei típuspéldánnyal nem bizonyult azonosnak 
(1. 13 old.). Ezért valószínű, hogy a többi meghatározás sem felel meg a tudomány mai állásának.

Az alább leírt halfauna Magyarország 12 különböző lelőhelyéről származik (1. I. táb.), 60 
különböző megtartású kövületből áll; az oligocén-miocén képződményekből került elő. Számos rossz 
megtartású lenyomatok mint meg nem határozható példányt, figyelmen kívül hagytam.

A  legtöbb halmaradvány a budapesti gellérthegyi budai márgából ( S chafarzik és V endl A . 
(1929) szerint liguri) és az egri budai márga rétegsor felső kovapaláiból ( S chréter (1929) szerint latforfi) 
származik. E  két lelőhely, a gyűjtött anyag 80 °/o-áf teszi. A  Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában 
levő, aránylag nagy halanyagot Egerből, az előbb említett rétegekből és a budaujlaki téglagyár kiscelli 
agyagából már W eiler két tanulmányában (1933, 1938) ismertette.

E  munkámban tanulmányozott egri halmaradványok 6 fajhoz tartoznak. Ezek közül 3 faj eddig 
Eger vidékén ismeretlen volt. Ezek különböző életkorú, de tökéletes megtartású maradványait tanulmányoztam.

A z anyagnak kb. 13 % -a a kiscsóíai alsó miocén rétegekből és a lőcsei alsó oligocén képződ* 
menyekből származik. Az anyagnak többi része, amit csak egy*egy példány képvisel, a következő 
lelőhelyekről való: mogyoródi (H orusitzky F. szerint helvéciai), szuhakállói felső, vagy alsó szénrétegckből 
( S chréter (1929) szerint helvéciai, V adász (1929) szerint alsó miocén), a perecesbányai ÁdriányFszén* 
bánya rétegeiből, ( S chréter (1929) szerint helvéciai), a diósgyőri szénbánya középső rétegeiből (S chréter 

(1929) szerint helvéciai, V adász (1929) szerint alsó miocén), a szenterzsébefi szarmata rétegek 
(V adász 1935), málnási és filici menilitformációkból és végül a íállyai riolittufa*komplexusból.

A  tanulmányozott halak kifejezetten sósvízi alakok, a frópusi*mérsékelt öv határán éltek (1. II. táb.). 
A z északi jellegű alakok teljesen hiányzanak. Az élettér tekintetében anyagunk túlnyomórészt litorális, 
gyenge pelágikus jellegekkel.

Az egész anyagban az alsó oligocén (lattorfi) alakok 11 példánnyal (IV. táb.) uralkodnak. A  
többi hallenyomatból 3 a latterfi-rupéli, 2 a burdigálaFhelvéciai, 2 a helvéciai képződményekre és 
2 a szarmátikumra jellemző.
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Ha faunáinkat Európa behatóan tanulmányozott halfaunáival hasonlítjuk össze, kitűnik, hogy 
ezek az alakok, amelyek Magyarországon az alsó oligocénre jellemzők, Európában a középső oligocén 
képződményeiben is előfordulnak; a magyarországi alsó és középső oligocén fajok pedig Európában az 
eocéntől a pliocénig éltek.

A  felsorolt halfajok közül egyeseknek réfegtani fontosságuk van. Az alsó és középső oligocént 
a Serranus, Scomber, Nemopteryx, Barbus, Lepidopus és Scorpaena pilari, az alsó miocént Myliobatis 
miocenicus és a felső miocént a Clupea voinovi Pauca var. n. sarniafica faj jellemzi.

Magyarország tanulmányozott halfaunája messzemenő hasonlatosságot mutat a Kárpátokból 
ismeretes halfaunákkal, ahol az alsó és középső oligocén rétegekben faunánknak több mint 74°/o-a 
fordul elő. Bizonyos rokonsági kapcsolatok Nyugateurópa harmadkori halfaunáival is kimutathatók. Mindez 
a magyar tengerek Észak-, Kelet- és Nyugateurópa tengereivel való széles kapcsolataira mutat.

A z anyag tanulmányozása révén Magyarország foszilis halmaradványainak száma 6 új és 6 más 
országokban ismeretes fajjal gyarapodott.


