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országi mammut középeurópai magasvá'llú, hosszúlábú, pusztai ro-

konával szemben kurtalábú, kis vált magasságú, erdei állat volt.

Ebben a tekintetben közelebb áll a mai indiai elefánthoz. Hogy en-

nek ellenére is a mammutok rokonsági körébe vagyunk kénytelenek

ezt az érdekes új fajt sorolni, annak oka abban rejlik, hogy kopo-

1. kép. Mammonteus Intngaricus n. sp., nstény állat koponyája a Ti-

szából, a Magyar Nemzeti Múzeum slénytárában.

nya-alkata (1. kép.) és fogazata a leghatározottabb mammut-jellege-

ket mutatja. így tehát a végtag- és testarányokban mutatkozó elté-

rések ellenére is mammutnak, csakhogy erdei mammutnak kell ezt

a magyar sorrmányost tekintenünk.

(Készült a Magyar Nemzeti Muzeum Földtani- és slénytani

tárában.)

ERDÉLYI ELOTHERIIDÁK.

Irta: Kretzoi Miklós dr.

Az Elotlieriidák fképen Északamerikára jellemz csoportjá-

nak fajai az óvilágban csak elszórtan jelentkeznek. Ha eltekintünk
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a család még kétes belsázsiai (1) és éppoly kétes indiai (2
1

) elfor-

dulásától, nem is marad más hátra, mint néhány nyugateurópai
(franciaországi, német és angliai) lelet, valamint a már régen is-

mert bánffyhunyadi maradványok (3.549), melyeket a m. kir. Föld-

tani Intézet Múzeuma riiz. Ugyancsak a Földtani Intézetbe került

egy második Listriodon splendens néven (3.549) elkönyvelt Elothe-

riida-lelet a délerdélyi Merisorról, szarmatának tartott rétegbl.

Ezt a két erdélyi leletet Lóczy Lajos igazgató úr szíves elzé-

kenysége folytán alkalmam volt megvizsgálni és megállapítani,

hogy egyikük (a bánffyhunyadi) az Elotlierium mcignum-ronzoni-

alakkörrel áll legközelebbi kapcsolatban, a másik (a merisori) azon-

ban az óvilágiaktól eltér, inkább amerikai alakokkal összehasonlít-

ható típust képvisel.

1. Elotherium hungaricum n. sp.

Holotypus: F. I. Ob/59, ba'l fels állkapocstöredékek az

M*-el és M 2 linguális töredékével.

További anyag: eltekintve néhány végtagcsonttól, a .m.

1. kép. Elotherium, hungaricum n. sp., bal M 1 és M2 töredéke Bánfíy-

hunyadról.

kir. Földtani Intézet légvédelmi pincéjében, ládában elcsomogolva

fekszik, tehát egyelre hozzáférhetetlen.

Lelhely: Bánffyhunyad, Kolozs vm.

Geológiai kora: oligocén.

1 Véleményem szerint a Hemimastodon crepiisculi (P i 1 g' r i m),

amennyiben tényleg nem orrmányos, aminek Pilgrim leírta

(2), akkor aligha lesz Suida, mintj azt Osborn (5. p. 271) hitte, hanem

esetleg inkább Eiotheriida.
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Diagnózis: Eltekintve a jelentéktelen (10%-os) nagyság-
különbségtl, az Elotherhim magnum -tói fleg a fels zápfogak kes-

kenységébén tér el. Esetleg a fogkoronák magasságában is van elté-

rés, amennyiben az E. magnum kifejezettebben brachyodont ("?).

A generikus összehasonlításnál az amerikai alakok nem jöhet-

nek tekintetbe, mert ezek fels zápfogai mind jóval szélesebbek,

mint hosszúak. Az egyetlen, még aránylag elég közel es csoport, az

Archaeotherium viszont sokkal brachyodontabb. így csakis az Elo-

therium maga jöhet itt tekintetbe.

A kis Elotherium ronzonii (Aymard) a magnum-nál is ki-

sebb méretei, fleg pedig avval szemben brachyodontabb fogazata

miatt már eleve kikapcsolható.

Az Elotherium magnum (Aymard) fels zápfogainak F i 1-

h o 1-adta (4.205) méreteit összehasonlítva a bánffyhunyadi állat

fogméreteivel, fleg pedig az egyes fogak hosszúság-szélesség-ará-

nyait vetve egybe, a következket tapasztalhatjuk:

Faj
M 1 M2

hossz. széless. arány hossz. széless. arány

Elotherium hungaricum n. sp. 34 34 100 (39) (38) 97

Elotherium magnum (Aymard) 30 32 107 35 36 103

Archaeotherium clavus (Marsh) 24-3 24-7 102

Archaeotherium darbgi Troxell 24-0 253 1 06

Archaeotherium marshi Troxell 293 32-3 110

Megachoerus zggomaticus Troxell 40-0 425 106

Megac-hoerus latidens Troxell 42-2 45-0 107

Choerodon caninus Troxell 360 430 119

Dinohyus hollandi (Peterson) 42-0 44-0 105 45 0 48-0 107

Az E. hungaricum méreteiben jóval meghaladja az ismert Ar-

chaeotherium-ía.jokai, fölötte áll az Elotherium-oknak és eléri, illetve

megközelíti a Choerodon és Megachoreus méreteit (6), tehát csak a

miocén óriásalakok (6, 7, 8) mögött marad el tetemesebben. A záp-

fogak hosszúság-szélesség-arányát tekintve azonban valamennyitl
határozottan eltér, de legjobban éppen a vele egy méretcsoportba

sorolható amerikai alakoktól.

2. Elodon transsilvanicus n. g., n. sp.

Holotypns: F. I. Ob/21, bal alsó ntózápfog (M, vagy MJ,
gyjtötte dr. Hofm a n u K á r o 1 y, 1869.

Lelhely: Merisor-lCrivádia, Gyalu Mendru, konglomerál-

ból.
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Földtani kora: Hof m a n n a Hátszegi medence és az

ebbe nyíló Petrosz-Merisori medence konglomerát-kavics-homok-

sorozatát az aquitánba helyezi (9). Nopcsa, valószínleg Suess
és Ivó eh téves Listriodon splendens-adata (10, 11; ez a lelet az itt

tárgyalt Elotheriida!) alapján a fels mediterránba sorozza ezek jó

részét, mintán közülük elzleg a .jszentpéterfálvi rétegek”-et a ben-

nük elforduló dinosauriusok alapján a danienbe helyezte (12), késbb
azonban az egész komplexumot a fels krétába tette (13). G a á 1 ki-

mutatta, hogy a Petrosz-Merisori medence konglomerátjai a közbe-

települt köviiletes rétegek alapján a zsilvölgyi szénmedence rétegei-

vel azonos korúak, tehát szerinte az aquitánba helyezendk (14).

2. kép. Elodon transsilvanicus n. g. n. sp. (1) és Elotherium magnum
(A y m a r d) (2) bal M

2
-je felülrl és kívülrl.

Amennyiben a konglomerátok tényleg egykorúak a zsilvölgyi sze-

nekkel, koruk az ottani Anthracotherium magmiím-elfordulások
alapján biztos fels oligocén.

Jellemzés: Az Elotherium magnum-mnl szemben valami-

vel kisebb, sokkal hypselodontabb és annak ersen bunodont zápfo-

gaival szemben határozottan lophodont irányban haladó Elotheriida.

A fog méretei: hossza 29 mm, szélessége ell 22, hátul 21.3 mm.
A hosszúság-szélességi arány 76 (a megfelel számok az E. magnum
esetéiben az M,-re 32, 22, 69, az M.,-nél 30, 2-1, 80).

Méretei alapján a merisori állat kisebb volt, mint a tipikus

E. magnum, tehát az E. ronzonii méretei körül járhatott. Viszont ez

utóbbi, mint Aymard a fajleírásában kiemeli (15.22): „une hauteur
proportionnetlement moindre de la couronne” alapján szóba sem jö-

het az összehasonlításnál, hiszen a mi alakunk a magnum-mai szem-
ben is határozottan hypselodont, nem is beszélve a mindkét leírt



274 Dr. Kre.tzoi Miklós

Elotheriwm-fajjal szemben igen szembeszök lophodontabb fogfel-

építésrl. Az amerikai alakok egyike-másika ugyan a hypsodontabb
fogazat révén mntat némi közeledést a merisori Elotheriidához, de
határozott bnnodont jellegeik alapján ezek sem hozhatók vele köze-

lebbi genetikai vonatkozásba.

Mindezek alapján a merisori Elotheriidát a család egy izolált

európai oldalágának tekintem, mely az Elotherium-mai szemben
lophodont és hypsodont zápfogai és kisebb méretei alapján attól jól

elválasztható, külön fejldési utat futott meg és amazt túlélve elérte

fi fels oligoeént és csak a nagy Anthracotherium-okkal pusztult ki.

Ezt az önálló oldalágat Elodon néven különválasztom az óvilági

Elotherium -tói.

(Készült a Magyar Nemzeti Múzeum Földtani- és slénytani

tárában.)
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FÓKA-MARADVÁNYOK AZ ÉRDI SZARMATÁBÓL.

Irta: Kretzoi Miklós dr.

Az irodalomból csak Károm magyarországi fóka-lelet vált is-

meretessé. Az elst, amely holicsi szarmata mészbl származik, egv

jó évszázaddal ezeltt említette Cuvier (1. 456), Blain vilié pe-

dig mint Phoca viennensis antiqua-t (2. 42, G. Phoca, Pl. 10)

ismertette. Ugyanezt jó másfél évtizedre rá'Brühl írta le részle-

tesebben (3) és át is keresztelte Ph. holitschensis névre. Ezen a né-

ven ismeri a késbbi szakirodalom. A második, hiányos leletet (két

fog és egy ujjperc), melyet Dévényújfalu tortonjából gyjtöttek,

Pia és Sickenberg említenek (4). A harmadik lelet, egy fogat-

lan állkapocstest, ugyancsak Dévényújfaluról, Miophocci vetusta

Zapfe néven került az irodalomba (5. 275). Még meg kell jegyez-

nem, hogy a második és harmadik lelet valószínleg összetartozik

(5. 274). Negyediknek csatlakozik a sorhoz az a fóka-lelet, melyet

Érdrl, szarmata mészbl Bittér Ferenc ajándékaként szer-




