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lésével. V i g h fgeológus úrnak, aki számomra az anyag kikölcsönzését

lehetvé tette, külön is köszönetét mondok.

Ezt a fajt az A. gaáli-val szemben ell keskeny tépfog jellemzi, me-

lyen még a gyengébb melaconidról, fejletlenebb postendoconidról és szé-

lesebb talonid-gödörröl kell megemlékeznem.

„Ursavus" depéreli Schlosser.

A faj típusául szolgáló alsó tépfog (4) minden tekintetben beleillik

a fentiekben az Agviarctos nemrl vázolt keretbe, részletek tekintetében

viszont a túlságosan fejlett metaconidtól eltekintve az A. vighi-né\ kezdet-

legesebb fokon álló faj képét nyújtja, amit kisebb méretei is szépen igazol-

nak. Ili kell azonban megjegyeznem, hogy azok a maradványok, melyeket

Depéret és Llueca (5) .ehhez a fajhoz soroltak, valódi Ursavus-ra

u'ainak, tehát Schlosser Ursavus depéreli-jéhez aligha van valami közük.

„Ursus‘ ehrenbergi Brunner.

Végül még B r u n n e r-nek (3) ezt a görögországi faját kell megem-

lítenem, bár a lelet végleges rendszertani helye még jó ideig nem lesz vég-

leg eldönthet, annál is inkább, hogy koponya-leletrl van szó, míg az

Agriarctos-ok kivétel nélkül alsó fogsorok, illetve fogak alapján kerültek be

a rendszerbe.

(Készült a Magyar Nemzeti Múzeum Földtani és slény tani Osztályán.)
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(A XXIV. táblával.)

Jégkorszaki üledékeinkbl eddig csak egy kecskefélét ismertünk, a

kszáli kecskét, melyet Capra v. Ibex ibex, ibex-seuertzowi, alpinus, priscus,

vagy carpalhorutn néven sorol fel az irodalom. A másik kecskefaj, a va-

lódi kecskék csoportjának a házi kecskék leszármazása szempontjából igen

fontos új alakja, a régi gyjtési anyagok revíziója alkalmából került ke-

zembe a Nemzeti Múzeum slénytórában.

Az európai diluviális kszálikecske-maradvónyok három csoportra

oszthatók, még pedig úgy alaki sajátságaik, mint földrajzi elterjedésük és

geológiai koruk alapján :
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1. C. (Aegoceros) camburgensis Toepfer. Aránylag kistermet alak,

szarvcsapjai kevéssé elállók. Eddig csak Thiiringiából, riss-kori homokból
ismerjük.

2. C. (Ae .) cenomanus Forsyth Majo r-carpathorüm Koch-
priscus W o 1 d r i c h. Nagytermet alak, közepes terpesztés szarvcsa-

pokkal, az Alpok és Kárpátok övének würmkori és posztglacialis üledé-

keibl.

3. C. (Ae.) cebennarum G e r v a i s-primigenius G e r v a i s. Nagy-

termet alak, ersen terpesztett szarvcsapokkal, a Francia középhegység

(Cevennek, stb.) fiatal diluviumából.

A magyar jégkorszaki kszálikecske-anyagban csak két lelet alkal-

mas a közelebbi meghatározásra : a Hidegszamosi csontbarlang anyaga,

melyre annakidején Koch Antal az Ibex carpathorüm. faját alapította

és a Mussolini-barlang (Subalyuk) anyaga, ezt Györffyné-Mottl
Mária dolgozta fel és utalta a Capra (Aegoceros) ibex-sewertzowi-a lak-

körbe. A többi lelet : Vértesszölls, herkulesfürdi Zoltán-barlang, Hermán
Ottó-barlang, Igric barlang, Ohába ponori barlang, Bervavölgyi-barlang,

Szeleta-barlang, Büdöspest, Pilisszántói kfülke, Ballavölgyi-barlang. Balla-

barlang és aninai Bohuj-barlangé, részben még annak eldöntésére sem
elégséges, vájjon kecske- vagy juh-marad ványokkal állunk szemben.

Leggazdagabb jégkorszaki leletünk, a hidegszamosi, úgy méreteiben,

mint a szarvcsapok hajlásában, valamint szétágazásában teljesen beleillik

az alpesi és morvaországi leletek adta keretbe, melyet a legrégibb, erre a

csoportra alkalmazott nevet fogadva el, C. (Ae.) cenomanus Forsyth
Major-nak nevezhetünk. Hogy a nyugalalpi-kárpáti alak ennek a C. (Ae.)

ibex L i n n é-tl jól elválasztható önálló alfaja-e, ma még nem dönthet

el ; utóbbi esetben ez a tájfajta a prioritás értelmében a C. cenomanus car-

pathorum (Koch) nevet kapná, miután a W o I d r i c h -féle elnevezés

újabb kelet.

A Mussolini-barlang kszáli kecskéje M o t t 1 Mária vizsgálatai

szerint határozottan elüt úgy a C. íbex-tl, mint a C. priscus- tói, viszont

igen közel áll a nyugatkaukázusi C. (Ae.) sewertzowi M e n z b i e r -hez.

Geológiai kora alapján ugyan közelednie kellene a camburgi alakhoz, a

valóságban azonban ettl úgy méretre, mint alakra messzebb áll, mint a

fiatalabb carpafhorum-alakköril. Így nincs más választásunk, mint a

leletet egyelre további meghatározás nélkül hagyni, abban a reményben,

hogy esetleg késbbi leletek alapján sikerülni fog ennek az alaknak a

rendszertani helyét is kijelölni.

Áttérve a másik csoportra, a valódi kecskékre, elre kell bocsátanom.

hogy ezek fosszilis leletei a házi kecskék leszármazása miatt, úgyszintén

ritkaságuk miatt is különösen fontosak, ami a következkbl tnik ki :

Házikecske-fajláink három típusra vezethetk vissza. Az els típusba

enyhén hátrahajló, nem csavarodott szarvú alakok tartoznak, a másodikoa

kifele csavarodott (homonymen pervertált) szarvú, a harmadikba a befele

csavarodó szarvú (heteronym) alakok. Az els típusba tartozik a svédor-

szági (a C. hircus Linné típusa I), salzburgi kecske, stb. Ezekhez csat-
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lakozik a cölöpépítmények C. h. palustris-a is. Ezl a típust a ma él C.

aegagrus-Tü vezeti vissza a szakemberek legnagyobb része. A második

típushoz a házi kecskék alig egy-két alakja tartozik (cserkesz kecske, a

régi Mezopotámia kecskéinek egy része, stb.). Ezt egyenesen a C. falco-

neri-re, illetve C. jerdoni-ra vezetik vissza. Végül a harmadik típus magá-

ban foglalja az összes többi él alakot, a régi Mezopotámia, Egiptom, a

1. kép. — Capra zimmermanni (1). C. aegagrus (2), C. (Turus) pyrenaica (3),

C. (Aegoceros) prisca (4) és C. (Ae.) ibex (5) szarvcsapjának keresztmetszete

(kb. 4/ term. nagys.).

prehisztorikus Európa, stb. kecskéit és a kihalt C. adametzi (= C. prisca)

alakra megy vissza. Utóbbi felfedezéséig különben a C. falconeri- 1 tekin-

tették a csoport vad törzsalakjának.

Az itt leírandó jégkorszaki kecske-lelet most a hírcus-típus eredetére

van hivatva fényt deríteni, amennyiben ez egész alkatában sokkal közelebb
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állván a hircus-csoporthoz, mint a C. aegagrus-hoz, ennek a csoportnak a

C. adametzi-tl éppúgy, mint a ma él vad formáktól egyaránt független

eredetét a fels jégkorszakba viszi le.

A lelet egy kifejlett, de nem öreg bak koponyatöredéke a szarvcsa-

pokkal (mindkett hegye letörött), a Magyar Nemzeti Múzeum Földtani és

slénytani Osztályának gyjteményében.

Pontos lelhelye ismeretlen ; mint a legtöbb jégkorszaki tiszai lelet-

nél, ennél sincs a község megadva, melynek határában találták, a csont

megtartási állapota és a rajta tapadt üledék-anyag azonban biztosítják úgy
a tiszamedri eredetet, mint a lelet korát ; ugyanabból a würm-kori kékes-

szürke agyag-iszap-sorozatból származik, mint a Tisza medrébl kimosott

számtalan sbölény, stulok, óriásszarvas, gímszarvas, mammut, gyapjas

orrszarvú, stb. maradvány.

A tiszai leletbl következtetve a közepesnél nagyobb hircus-alakkör-

beli, boltozott homlokú kecskével állunk szemben, szarvcsapjai ell-háluf

kihegyesed keresztmetszetek, egyébként enyhén görbültek, ersen hátra-

felé tartanak (a homloksik folytatásában fekszenek), nem csavarodottak,

alsó felükben kb. 10
u
-os szögben tartanak szél, fölötte nagyjából párhu-

zamosak.

Szakasztott ilyen jellegeket mutató fiatal jégkorszaki leletet mór S i-

ckenberg is ismertetett az alsóausztriai Schleinbach fels löszébl(?),

csakhogy C. prisca néven. Fiatalabb, prehisztorikus és történeti korból szár-

mazó, igen hasonló leleteket Niezabitowski írt le Lengyelországból,,

kiemelve, hogy ezek kívül esnek Adametz C. pnsca-jának keretein

(legulóbb W o d z i c k i foglalkozott a kérdéssel ; a rendelkezésre álló

gyenge anyagot megint a C. prisca alakkörébe utalta 1).

A tiszai-schleinbachi alakkal való összehasonlításnál csak a va-

lódi kecskék jönnek tekintetbe, ezek közül is csak a C. hircus s. str., C.

aegagrus G m e I i n, valamint a C. adametzi Kretzoi (= C. prisca

Adametz et Niezabitowski nec W o 1 d r i c h). Elbbitl, vala-

mint él és régebbi fajtáitól fleg a vad és domesztikált állat szokásos

különbségei révén üt el, a C. uegagrus-tól rövidebb, kisebb görbület, alig

széttartó szarvcsapjai révén, míg a C. odamcízi-tl a csavarodás hiánya és

a jelentéktelen divergenciaszög választja el élesen.

Mint látjuk, legkisebb az eltérés a hircus-csoporttal szemben, míg a

másik két alak felé éles a határ. Ez viszont azt bizonyítja, hogy a hircus-

körbeli házikecskék a tiszai-schleinbachi jégkorszaki kecskefajjal állanak

szorosabb genetikus kapcsolatban, szükségképpen tehát nem származnak

a mai C. aegagrus-ból, mint azt mostanig hitték 1

Ezt az új kecsketípust, melyet joggal nevezhetünk a hircus-csoport

legsibb ismert tagjának, Capra (Capra) zimmermanni n. sp. néven ön-

álló fajként vezetem be a tudományos irodalomba (holotípus a tiszai pél-

dány). Az új fajt Zimmermann Ágoston dr. ny. egyetemi tanár

úr, a háziállat-anatómia fáradhatatlan és nagy eredmény magyar mve-
lje tiszteletére neveztem el.

(Készült a Magyar Nemzeti Múzeum Földtani és slénytani Osztályán. )>


