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A CSARjVÓTAI FAUNA ÉS FAUNASZINT

Irta: K r e t z o i M ik l c s

Közismert, hogy a Földközi-tenger melléke sekélytengeri képződ
ményeinek puhatestűire alapított klasszikus rétegtani rendszer — külö
nösen felső tagozataiban — a teljes csőd felé közeledik. Ennek okát 
egyrészt a puhatestűekre alapított rétegtani alapról az ősemlősökre 
felépített szárazföldi sztratigráfiára való átváltás, másrészt az egyes 
rétegtani-kronológiai idő- és üledékegységek korrelációjának nehézsé
geiben kell keresnünk.

A tengeri rétegtantól függetlenített, önálló szárazföldi rétegtan 
kiépítésére irányuló, három évtizedet meghaladó munkássággal igyek
szünk a szárazföldi rétegtani életföldtani, ezáltal folyamatos-kronosztra- 
tigráfiai alapokra helyezni (K retzoi, 1927, 1938, 1941a, 1941b, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961a, 1961b), oly módon, hogy 
a szárazföldi képződmények elszigeteltségének és jórészt diasztrofikus 
jellegének hátrányait kikerüljük.

Az önálló szárazföldi rétegtan kiépítése — elsősorban a poszt
miocén faunafejlődés vonatkozásában — két, hol egymás mellett, hol 
egymás után haladó fázisban történik: az első azzal a célkitűzéssel 
dolgozik, hogy az egymást követő faunatípusokat (szintfaunákat) tisz
tázza (K retzoi, 1953, 1954); a második az egyes szintfaunák élettar
tam át (faunaöltőjét) kvantitatív-faunisztikai tömegvizsgálatokkal a 
faunaelemek mennyiségi arányaival jellemzett lehető legrövidebb finom- 
rétegtani időegységekre bontja. Ezzel a faj-, ill. faunaöltőn belül a d o 
m i n a n c i a - s z a k a s z t  v e z e t i  be,  m i n t  l e g f i n o m a b b  
r é t e g t a n i  k r o n o l ó g i a i  e g y s é g e t  (K retzoi, 1956, 1957).

Ennek a rétegtannak alapjává — egyben virtuális sztratotípusává is 
— a Kárpát-medence fauna-egymásutánját tesszük. Ez a terület köz
tudomásúan a pliocén rétegtan számára egész sor, a helyi malakológiai 
sztratigráfiába beépített, részben igen gazdag, különböző élethelyeket 
képviselő Hipparion- faunát adott. A felső-pliocén—alsó-pleisztocén 
rétegtan alapjait pedig a Villányi-hegység klasszikus és több mint egy 
évszázad óta ismert faunaegyütteseire építjük (P e t én y i, 1864; K ormos,
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1 9 3 7 ;  K r e t z o i ,  1 9 5 6 ) .  E vonatkozásban a legutolsó időben a követke
zőket állapította meg egy tanulmányában B. K ü r t é n  ( 1 9 6 0 :  5 ) :  „The 
'preglaciak mammals of Hungary hold a key position in the paleonto
logical chronology of the earlier Quaternary in Europe. The richness 
of these faunas, especially as regards the smaller mammals, together 
with the chronological sequence of localities, contribute to a picture 
of faunal evolution during the approximate time span Glinz to Mindéi 
which is not surpassed by discoveries in any other a re a /7

Az utóbbi évek feltáró munkálatai a Villányi-hegység eddig csak 
futólag begyűjtött és vizsgált legidősebb faunáinak előfordulási helyeit, 
a Csarnóta-1—4 lelethelyeket, különösen azonban a tömegvizsgálatokra 
rendkívül alkalmas Csarnóta-2 lelethelyet teljesen új megvilágításba 
helyezték. Sikerült ugyanis kimutatni, hogy faunafejlődése a legnagyobb 
valószínűség szerint azt az időtartam ot töltötte ki, mely a típusos felső- 
pliocén faunaképtől a legidősebb pleisztocén faunaegyüttes kialakulásá
hoz vezetett.

Az eközben lezajlott faunafejlődési történés és az ezt dokumentáló 
fauna rövid ismertetése a további sorok feladata.

LELETHELYEK ÉS LELETKÖRÜLM ÉNYEK

A csarnótai faunaelőfordulások a Villányi-hegység legkésőbb meg
ismert lelőhelyei közé tartoznak. Pálfy M. volt az első, akinek Csar- 
nótától D-re a Cserhegy lapos gerincén elszórt kőfejtőkben feltárt anisusi 
dolomit ősmaradványokat tartalmazó terra rossás hasadékkitöltései fel
tűntek (Schaffer és Pálfy, 1900; Schaffer, 1905). Az ő ösztönzésére 
kereste fel Kormos T. ezt a lelőhelyet 1910-ben, a Villányi-hegység 
gerinces-ősmaradványos lelőhelyeire te tt első gyűjtőútja alkalmából 
(Kormos, 1911, 1917). Az általa megvizsgált első lelethely — melyet 
Csarnóta-1 jelzéssel különböztetünk meg — a Cserhegy és a hegység 
К —Ny-i csapásában tőle Ny-ra fekvő Tenkeshegy közti nyeregben, 
a pécs—eszéki országút közvetlen közelében fekszik. Ettől kb. 400 m-re 
К  felé találjuk a második lelethelyet — Csarnóta-2 —, melyen Kormos 
1910 óta több alkalommal gyűjtött (ún. „Macacus"-os lelőhely). Ennek 
a Kormos által részben feltárt lelethelynek a közvetlen szomszédságá
ban van a Csarnóta-3 lelethely. Végül további 200 m-re K-i irányban 
a 2—3. lelethelyektől találjuk a Csarnóta-4 lelethelyet, ahol először 
1950-ben Reményi K. A., majd később a szerző gyűjtött.

E négy előfordulási hely közül az 1—3. lelethelyek abban az időben, 
amikor vizsgálatra kerültek, már csak a helyszínen visszamaradt hasadék- 
kitöltések (terra rossa-oszlopok) formájában álltak fenn; az őket korábban 
körülzáró dolomittömeget a kőfejtés folyamán már mindhárom helyen 
eltávolították. Ezzel szemben a 4. lelethely — ugyancsak a kőfejtés
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révén lebontott függőleges fal a dolomitban — egy rá  merőlege
sen futó hasadékot keresztezve, annak összecementált terra rossa-kitöl- 
tését tárja fel. Az ősmaradványokat e kitöltés barlangszerűen kivájt 
üregéből nyertük.

Az 1. és 4. lelethelyeken a megmaradt hasadékkitöltés nagyjából 
az eredeti felszín közelében feküdt, míg a 2—3. lelethelyeken a kőfejtés 
a vörösagyag viszonylag sokkal mélyebb szintjeit tette hozzáférhetővé. 
Bár a mélységek méterekben történő becslése utólag komoly nehézsé
gekbe ütközik, meglehetős biztonsággal állíthatjuk, hogy a Csarnóta-1 
esetében a kitöltés 3—6 m közti szakasza került lebontásra az őslény
tani gyűjtés folyamán, míg a Csarnóta-4 gyakorlatilag az eredeti tér
színig nyúlik fel. Csak a Csarnóta-2 és 3. lelethelyeken került feltárásra 
a vörösagyag-kitöltés mélyebb fekvésű része. Az utóbbi esetben azonban 
maga a Kormos által lehordott, ill. lerobbantott 4—5 m magas terra 
rossa oszlop is már kb. 10 m-rel az eredeti térszín alatt feküdt. Ehhez 
számítva a fent említett 11 —12 m összecementált terra rossa oszlopot 
is, Csarnóta-2 az 1. és 4. lelethelyekkel szemben 20 m mélységig ter
jedő szelvényt tá r fel.

A mélységi viszonyoknak megfelelően az egyes lelethelyeken az üle
dék kőzettani viszonyai is igen különbözők. A 4. lelethely felszínközeli 
hasadékkitöltése keményen összecementált csontbreccsa, tömve kígyó
csigolyákkal. Ez az ülédék egy kevésbé összeálló, terra rossában igen 
szegény, sárgás színű, mészmurva- szerű anyaggal váltakozik. Az 1. lelethe
lyen az üledék ugyancsak sárgásvörös, összeálló, helyenként „mészmurvás” 
terra rossa. Végül a 2. lelethelyen a szelvény keményen összeálló, tömött, 
élénk sötétvörös terra rossával kezdődik, mely lefelé mind kevésbé 
összecementált, színe viszont vöröses-sötétlilába megy át, majd mind 
sötétebbé válik, végül néhány, humuszban gazdag feketés-sötétbarnás 
agyagréteg után, a feltárt szelvény legalján újra világosabb színbe 
vált át. A sötét meggypiros-lilás agyagrétegek, a homokosán morzsolódó 
humuszos rétegekkel ellentétben, kiszáradva poligonális törésűek és 
uralkodóan kaolinitból állnak (Kretzoi, 1956).

A CSARNÓTAI FAUNA

A négy csarnótai lelethelyen az elmúlt 50 év folyamán begyűjtött 
gazdag faunisztikai anyag, mind a lelethelyek feltárása, mind a begyűj
tö tt anyag vizsgálata tekintetében igen különböző volt. így a 3. lelet
hely gyakorlatilag teljesen feltáratlan (az innen gyűjtött csontok csak 
a hozzávetőleges rétegtani besorolásra elegendők). A 4. lelethely ugyan
így fel nem tártnak tekinthető; az eddig végrehajtott próbagyűjtések 
— csak a lelethely legfelső szinttájára vonatkozóan — a fauna jellegének 
és rétegtani besorolásának tájékoztató, hozzávetőleges adatait szolgál
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ta tták . Mindkét lelethelyen a további feltáró munka kilátásai kedvezőek 
— különösen a 4. lelethelyen. Az 1. lelethely Kormos gyűjtései folytán 
1910-ben teljesen kimerült. Ugyanez érvényes részben a 2. lelethelyre is, 
melynek felső 4—5 m-ét Kormos lebontotta, ill. lerobbantotta. Mind
két lelethelyről főleg nagyemlősöket írt le; az apróemlősök maradványai 
akkori gyűjtéseiben még teljesen alárendelt, mellékes szerepet játszot
tak. Tekintettel azonban arra, hogy e lelethelyen további feltáró mun
kánk az aprógerinces maradványok tömegei mellett a nagyemlős-fau
nából csak elszórt és töredékes maradványokat tá rt fel, e lelethelyen 
a faunafejlődés egymásutánját csak a mélyebb szintekre vonatkozólag 
rögzíthettük, természetesen itt is csak az aprógerincesek tekintetében. 
Ez a körülmény igazolja a szerző eljárását, mellyel az 1. lelethelyre 
és a 2. lelethely felső részére vonatkozólag (melyek faunaanyagát Kormos 
egységes jegyzékben sorolta fel: 1937) csak az irodalom adataira szorít
kozik és csak az alatta következő, 25—30 cm-es rétegekben gyűjtött, 
gondosan átiszapolt terra rossa tömeg faunaanyagát tárgyalja behatób
ban.

Csarnóta-1. lelethely

A lelethely elsőnek Kormos T. leírásából (1911) megismert, Bolkay 
I. (1913), Méhely L. (1914), Fejérváry G. Gy . (1918) és mások adatai
val és helyesbítéseivel kiegészített faunajegyzéke a következő állatok 
m aradványait tartalmazza (a név után álló szám a leletek darabszámát 
adja):

Chondrulci tridens (Müller) — 2 
Helicella hungarica Soós et Wagner — 5 
Helix pomatia Linné — 14 
Bufo viridis (Laurenti) — ?
Rana esculenta Linné — ?
Lacerta sp. ind. — ?
Monitor deserticolus (Bolkay) — ?
Ophisaurus intermedins Bolkay — ?
Ophidia indet. — 138 
Testudo sp. indet. — 1 
Beremendia fissidens (Petényi) — 5 
Prospalax priscus (Nehring) — 3 
Dolomgs milleri Nehring — ?
Apodemus sp. indet. — 3 
Canis sp. (aff. etruscus Falconer) — 5 
Vulpes (s. 1.) praecorsac Kormos — 32 
Vulpes (s. 1.) sp. indet. — 14 
Paratanuki martelinns (Petényi) — ?
Protarctos (?) sp. indet. — 7
Baranogale cf. beremendensis (Petényi) — 5
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Xenictis pilgrimi (Kormos) — 1 
Mustela palerminea (Kormos) — 1 
Miistelidarum g. et sp. indet. — 3 
Panthera (s. 1.) sp. indet. — 72 
cf. Epimachairocliis sp. indet. — 2 
Hypolagas beremendensis (Petényi) — 71 
Pliolagus beremendensis (Kormos) — 1 
Stephanorphinus sp. indet. — ?
Tragelaphinarum g. et sp. indet. — 2
Három további név — Felis manul, Latra latra, Cricetalas phaeas 

— a faunajegyzékből törlendő; ezek, mint biztosan téves határozásúak, 
végleg kizárandók a faunából.

Csarnóta-2. lelctliely

A lelethely kőfejtés során lebontott dolomittömegek közt visz- 
szamaradt terra rossa oszlopának összecementált vörösagyagjából 
Kormos T. és munkatársai 1910, 1916 és 1930-as években végrehajtott 
gyűjtéseivel, és a későbbi kiegészítések révén tekintélyes faunaanyag 
került a gyűjteményekbe. Legutolsó összefoglalásában innen közölt fauna
jegyzékét kritikai megjegyzésekkel kísérjük; azért csak megjegyzések
kel, mert anyaga (főleg az apróemlősök) ma már nem hozzáférhető és 
így nem valószínű határozásait csak kétségbevonhatjuk, kijavítani 
azonban nem áll módunkban. Összeállítása szerint (1937) e lelethely 
faunája — amennyire ezt módunkban áll az 1. lelethely faunájától 
a közös jegyzék alapján elkülöníteni — a következő fajokból áll:

Testado lambrechti Szalai
Pliogallas kormosi Gaillard
Pliogallas crassipes Gaillard
Hirando sp. indet.
Pgrrhocorax (?) sp. indet.
Talpa praeglacialis Kormos — valószínűleg a lelethely mélyebb 

szinttájából leírt T. csarnótana Kretzoi fajjal (p. 305) azonos, nem pedig 
a T. fossilis Petényi (szinonimája: T. praeglacialis Kormos) alakkal.

Galemys semseyi Kormos — valószínűleg valamelyik Desmana-faj 
(cf. kormosi Schreuder).

Erinaceas sp. indet.
Beremendia fissidens (Petényi) — csak részben; egyes idesorolt 

leletek a Shikamainosorex mariae (Sulimski) fajhoz sorolhatók.
Petényia hangarica Kormos
Crocidara kornfeldi Kormos — kétségtelenül téves határozás; min

den valószínűség szerint az Asoricalus gibberodon (Petényi) fajjal azo- 
nosítandók a leletek.
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Rhinolophus sp. indet.
hum us  cf. florentinus Cocchi — korábbi jegyzékében Kormos 

Macacus praeinnuus n. sp. néven sorolja fel (Kormos, 1914b: 234); 
inkább a Dolichopithecus-dlakköv valamelyik tagjával azonosíthatóPapio- 
nida.

Prospalax priscus (Nehring)
Apodemus sylvaticus (Linné) — valószínűleg a mélyebb szintekből 

leírt A. domináns Kretzoi fajjal (p. 311) azonosítható.
Apodemus sp. indet. — a Rhagapodemus frequens Kretzoi fajjal 

(p. 311) azonos.
Baranomys lóczyi Kormos
Dolomys milleri Nehring — minden valószínűség szerint itt a mé

lyebb szintekből ismert Dolomys nehringi Kretzoi (p. 309) fordult elő.
Dolomys hungaricus Kormos — a Dolomys nemzetséggel közelebbi 

kapcsolatban nem áll, Propliomys hungaricus (Kormos) néven közöljük 
a továbbiakban.

Pliolagus beremendensis (Kormos)
Hypolagus brachygnathus (Kormos) — ezen a néven a PETÉNYi-féle 

régibb elnevezés szinonimája; érvényes neve Я. beremendensis (Petényi).
Canis mosbachensis Soergel — a leletek azonossága e fajjal telje

sen elképzelhetetlen, legfeljebb az időben közelebbi Yaldarno valamelyik 
Canis fajához kapcsolódik.

Mustela palerminea (Petényi)
Baranogale helbingi Kormos — a B. beremendensis (Petényi) szino

nimája, tehát e név illeti meg.
Pannonictis pliocaenica Kormos — csarnótai előfordulása nem biz

tos, esetleg inkább a Xenictis pilgrimi (Kormos) faj fellépésével kell 
itt számolnunk.

Epimachairodus hungaricus Kretzoi — kétségtelen, hogy a leletek 
nem lehetnek azonosak a bihari korú Püspökfürdő időben igen távol 
álló fajával.

Cervus (? Rusa) sp. indet.
Megaceros cf. dupuisi Stehlin — igen valószínűtlen.
Alces sp. indet. — méretei még a Praealces ( =  Libralces) nemzetség 

egy primitív fajához képest is túl nagyok.
Capreolus aff. pygargus Gmelin — kétségtelenül téves határozás; 

az ide sorolt leletek — esetleg a fent említett ?Rusa sp.-el együtt — a 
roussilloni 99Pliocervina}> alakhoz tartoznak, melynek agancsmaradvá
nyai Cervus pyrenaicus Depéret néven szerepelnek az irodalomban, 
míg a hozzátartozó maxilláris fogazatot Depéret a Capreolus australis 
fajhoz sorolta. Ez a faj jellegzetes agancsával (igen magasan fekvő 
szemággal) és pliocervina fogazattal feltétlenül rászolgált arra, hogy 
önálló nemzetség képviselőjének tekintsük. E célra a Narbonicerus n. g. 
(genoholotypus: Cervus pyrenaicus Depéret) nevet javasoljuk.
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Tragelaphus cf. torticornis Aymard — a később felállított Gazellospira 
Pilgrim et Schaub nemzetségbe tartozik.

Procamptoceras cf. brivatense Schaub
Hemitragus cf. bonali Harlé et Stehlin.
Ehhez a faunajegyzékhez még a Promimomys сот Kretzoi fajt kell 

csatolnunk, melyet a szerző a KoRMOs-féle ásatások után m aradt fel
színen eszközölt gyűjtésekből írt le (Kretzoi, 1 9 5 5 ) .  A leíráshoz mellé
kelt faunajegyzék jórészt a Kormos idejéből ismert fajokat sorolja fel, 
néhány újabb alakkal; ezek közt azonban — mint ahogy a Crocidura 
kornfeldi itt  is az Asoriculus gibberodon (Petényi) fajjal helyettesítendő 
— az Allocricetus bursae néven felsorolt leletek a Cricetinus europaeus-hoz, 
a Parapodemus sp. kétségtelenül az Apodemus cf. domináns-hoz soro
landók, az Apodemus sp. a Rhagapodemus frequens-szel azonos, az Apo
demus sp. (kis faj) pedig Micromgs praeminutus-nak írandó, a feltéte
lesen a Clethrionomys nemhez sorolt két koptatott (öreg) fog végül vagy 
a Cseria nemzetségbe tartozik vagy a Propliomys-Ъа.

1 9 5 6  óta ezen a lelethelyen évente folytatunk rendszeres feltáró 
munkálatokat. Ezek során elsőnek a KoRMOs-féle ásatásokból vissza
m aradt terra rossa dombot hordtuk le, majd 1 , 5 X L 0  m-es átmérőjű 
szelvényben 25—30 cm-es szintekben emeltük ki a terra rossát. Ennek 
folyamán — a legfelső szintet 0-val jelölve — a 25. szintig tártuk  fel 
eddig a hasadékkitöltést, miközben az üledék iszapolásával és statisz
tikus feldolgozásával nagy vonásokban a 1 5 .  szintig jutottunk el.

A munkában az elmúlt évek folyamán Bökönyi S., a bioi. tud. 
kandidátusa, Cseh É. egyet, halig., J ánossy D., a földt. és ásványt, 
tud. kandidátusa, Kretzoiné Varrók S., Lakatos P. geol. technikus, 
Topál G y .  múzeológus, és Vargáné Pethő A. geol. technikus vettek 
részt hosszabb-rövidebb ideig a szerző mellett.

Feltáró munkánk eddigi eredményei alapján a rétegsor alsó — 
a Kormos által lehordott terra rossa-fal alatt következő — részéből 
a következő faunamaradványokat sikerült eddig kimutatnunk (növény
maradványok az elég gyakori — és csak a legalsó szintekben teljesen 
megritkult — Celtis maradványokon kívül 2—3 közelebbről nem meg
határozott Angiosperma-magra szorítkoznak):

Diplopoda indet. — Diplopoda-maradványokat az egész rétegsorból 
ismerünk, ritka alkalmi leletekként.

Gastropoda div. indet. — Szárazföldi csigák a magasabb szintekben 
gyakoriak, a 10. szinttől lefelé azonban erősen megritkul a számuk. 
A csigafauna érdekességei közé tartozik egy nagytermetű, igen vastag 
pajzsú új Limacida-faj, ill. a Gas/rocophz-maradványok, melyek elég 
gyakoriak. A jelentős anyag meghatározását Krolopp E. vállalta magára.

Pisces div. indet. — Nagyrészt kisebb halak csontmaradványai, 
főleg csigolyái, elég rendszeresen, de igen gyér számban kerülnek elő 
a faunából. Feldolgozásukat Berinkey L. vállalta.
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Megalobatrachidae indet. — Két csigolya a legalsó rétegekből a fauna 
délkelet-ázsiai kapcsolatait igazolja.

Triturus sp. indet. — Igen elszórtan egy gőte faj maradványai is 
kerültek elő a rétegsorból, szinte minden szintből.

Salamandra sp. indet. — Néhány lelet a 21-es szinttől lefelé.
Araira div. indet. — Békamaradványokat — jórészt a Bu/o-nemzet- 

ség képviselőit — az egész rétegsorból tömegesen gyűjtöttünk, leg
gyakoribbak azonban az alsó szintekben voltak, ahol a maradványok 
összes számának 40%-át is elérik, míg a felső rétegekben 10% körül 
mozognak. A Bufo-maradványok mellett még a Pelobates-nemzetség 
leletei gyakoribbak, Pliobatrachus és Bombina-leleteket viszont csak el
vétve találtunk. Feltűnő aBö/m-maradványokszinteteljes hiánya. A20000 
darabot meghaladó Araira-anyag részletes vizsgálata még hosszabb időt 
vesz igénybe.

Lacerta ruscinensis D e p é r e t . — A L. viridis-hez közelálló, de tőle 
morfológiailag is, főképpen pedig ökológiai viselkedésében eltérő 
roussilloni kihalt faj Csarnótán tömegesen fordul elő. Nem érdek
telen a faj kvantitatív megoszlása a rétegsor egyes mélységei közt: 
a 0—3. rétegekben a domináns kígyóleletek mellett erősen háttérbe 
szorulnak, a 4—7. rétegekben ők adják a fauna domináns elemeit, 
majd kisebb szünet után (8—9. réteg) újra dominánssá válnak és csak 
a legalsó rétegekben esnek vissza a békák mögé a második helyre. A 7. 
rétegben 6177 darabbal gyakoriságának csúcspontját elérő Lacerta-anyag
ban ez a faj a jóval gyakoribb; mellette a

Lacerta sp. indet. (agilis-méret) — lényegesen háttérbe szorul.
Anguis sp. indet. — Egy közelebbről még nem meghatározott, 

az A. fragilis alakkörébe tartozó faj a faunában eléggé hullámzó mennyi
séggel szerepel. A felső szintekben még egyáltalában nem gyakori, 
a 6—7. szintekben azonban már 986, ill. 3257 darabra ugrik fel a lelet
száma, az alsó rétegekben viszont újra kisebb példányszámra esik vissza. 
Példányszám-maximumai a Lacer/a-maximumokkal oly feltűnően pár
huzamosan futnak, hogy ebből a L. ruscinensis erdei életmódjára kell 
szükségképpen következtetnünk.

Ophisaurus intermedius Bolkay. — E tekintélyes méretű faj nagy 
csontpikkelyei a felső szintekben nem ritkák; a 10-es szinttől lefelé 
azonban teljesen eltűnnek és csak a 21. szintben bukkannak fel 
újra. A hangsúlyozottan mediterrán, füvespusztai alak feltűnő vissza
húzódása az uralkodóan erdőlakó elemekkel jelzett szintekben meg
győző ellenbizonyítéka a Lacerta és Anguis kapcsán mondottak helyt
álló voltának.

Varanus (Monitor) deserticolus Bolkay. — Szórványos maradvá
nyai a magasabb szintekben (a 7. szintig) fel-felbukkannak; itt  az Ophi- 
saurus-szal együtt a füvespusztai elemet képviselik.

Ophidia div. indet. — A kígyómaradványok — fő tömegükben
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Colubridák, ritkábban Viperidák — a felső szintekben a fauna domináns 
elemét alkotják, a 4. szinttől kezdve azonban visszaesnek és különösen 
a 6—7. szintekben messze elmaradnak a gyíkok mögött, a legalsó réte
gekben pedig a békamaradványok is többszörösen felülmúlják őket.

Testudo cf. lambrechti Szalad — Egy Testudo-faj gyér m aradványait 
a felső szintekből valószínűleg ehhez a fajhoz kell sorolnunk, melyet 
Kormos a lelethely felső terra rossa oszlopában gyűjtött.

Aves div. indet. — Madármaradványok valamennyi szintből kerül
tek elő, de sehol sem érnek el nagyobb darabszámot, s meglehetősen 
szegényes vizsgálati anyagot nyújtanak. Miután részletesebb vizsgála
tukra még nem került sor, pillanatnyilag csak annyit jegyezhetünk meg, 
hogy az anyagban a nagy Pliogallus-íaj mellett Passeriformis-ek ( Turdus- 
fajok stb.), harkályok és más, többé-kevésbé határozottan erdőlakó 
alakok lépnek fel.

Talpa csarnótana Kretzoi (1959:238). — E kis TWpa-faj száznál 
több csontmaradványa elég egyenletesen oszlik meg a rétegsor egyes 
szintjei között. Méreteiben a T. minor Freudenberg ( =  T . gracilis 
Kormos) fajhoz hasonlít, ettől azonban eltérő arányaival (zömökebb 
proximális ízületi fej a rövidebb testű humeruson) különbözik. A faj 
valószínűleg Roussillonból is előkerült.

Talpa cf. fossilis Petényi. — Előbbinél jóval ritkább egy a villányi
bihari korú faunák T. fossilis Petényi (=  T. praeglacialis Kormos) fajá
hoz igen közelálló, vagy vele azonos vakondok faj.

Desmana sp. indet. I —II. — Egy kis és egy nagy közelebbről nem 
meghatározható Desmana-faj gyér maradványai az egész szelvényen ke
resztül kísérik a faunát.

Beremendia fissidens (Petényi). — A 400-nál több óriáscickány 
maradvány kétharmadrésze ehhez az eredetileg Beremendről leírt fajhoz 
(Petényi, 1864:10—70, 1. t. 5a—о ábra; Kormos, 1934b: 299—301. 
33. ábra) tartozik. Az alsó-pleisztocén fiatalabb (Microtus-os és Pity- 
mys-es) faunáiban előforduló, inkább a „Blarina" ucrainica (Pido- 
plicsko) fajjal azonosítható alaktól nagyobb méretei és kezdetlegesebb 
szabású I2-je különbözteti meg.

Shikamainosorex (?Blarinoides) mariae (Sulimski) (II. t. 3. ábra). — A 
Csarnótáról 1956 óta ismert faj, melyet azonban Sulimski időközben a 
w^zei közel azonos korú faunából, gazdagabb anyag alapján Blarinoides 
mariae n. g. n. sp. néven írt le (Sulimski, 1959: 144—148, f. 4, Pl. 2. f. 4, 
Pl. 3. f. 6), nagy valószínűséggel a közvetlenül előtte Japánból felállított 
Shikamainosorex nemzetségbe sorolandó (Hasegawa, 1957:65—70, Pl. 
XII). A régebbi gyűjtések anyagának átnézése alapján a fa jt Beremend 
faunajegyzékébe is beállíthatjuk.

Petényia hungarica Kormos (I. t. 1. ábra, II. t. 2. ábra). — A 100-at 
jóval meghaladó számú fog- és csontmaradvány révén a lelethely minden 
szintjében jól képviselt, eredetileg a Villány-3 lelethelyről leírt faj,
2 0  40563 -  M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. -  7
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melyet a villányi és csarnótai jellegű faunákból szinte mindenünnen 
kim utattak, a jelek szerint a legfelső pliocén elejétől a legalsó pleisztocén 
felső határáig (villányium végéig), sőt bizonyos jelek szerint talán még 
ezen túl is (?Betfia) jellegzetes és gyakori tagja volt a gerinces faunáknak.

Asoriculus gibberodon (P e tén y i) (II. t. 1. ábra). — Ezt a Csarnótá- 
ról ugyancsak 100-nál több darabbal képviselt fajt eredetileg P etényi 
írta le a beremendi „csonttorlaK-ból, igen jó és felismerhető ábrák 
kíséretében (1864: 73—76, 1. t., 7a—b ábra). Ennek ellenére K ormos, 
bár korábbi jelentéseiben több alkalommal találkozunk a Crocidura 
gibberodon P etényi fajjal, mint amelyet ő is megtalált (pl. Csarnótán; 
K ormos, 1911: 158—159), 70 évvel P etényi poszthumusz munkájának 
megjelenése után mégis — minden indokolás nélkül — új fajként, Sori- 
culus kubinyii n. sp. néven írja le az ehhez a fajhoz tartozó villányi 
leleteket (K ormos, 1934b: 303—305, 36. ábra). Későbbi felsorolásaiban 
pedig — a PETÉNYi-féle névről többé említést sem téve — Csarnótáról 
és Beremendről is S. kubinyii néven sorolja fel e fajt (1937: 1089).

Később a Soriculus és Nesiotites nemzetségekénél jóval kezdetlege
sebb — és kissé más irányban specializálódó — I2-je, valamint eltérő 
méreteket és egymásközti arányt mutató C-a és P-а a Soriculus nemzet
ségből való kiemelésére és az Asoriculus nemzetség felállítására vezetett 
(K retzoi, 1959:238). A csarnótai faunaszakasz magyar- és lengyel- 
országi előfordulásain kívül a villányium teljes tartamából ismerjük ezt 
a fajt, a bihariumba azonban — eddigi ismereteink szerint — nem nyú
lik át.

Petényiella gracilis (P e tén y i) (I. t. 3—4. ábra). — Ezt a fajt P etényi 
Sorex gracilis néven írta le és ábrázolta (1864: 70—72, 1. tábla, 6a—c. 
ábra), K ormos azonban Pachyura pannonica néven új fajként írta le 
említett munkájában (1934b: 306, 38. ábra), tehát tévesen a Crocidu- 
rinák közé sorolta. A fogcsúcsok színezett fogzománca, valamint 
morfológiai sajátságai kétségtelenné teszik e kis fajnak a Soricinákhoz 
tartozását a Soriculus és Sorex közt fekvő külön nemzetség képviselő
jeként (K retzoi, 1956: 160; 1959: 239).

Sorex (s. 1.) sp. indet. (I. t. 2. ábra). — Csarnóta két további Sori- 
cidci alakja túl hiányos anyaggal szerepel ahhoz, hogy pontosabban 
körülhatároljuk. Alsó metszőfoguk alakja és arányai azonban a Sorex 
nemzetségbe sorolás ellen szólnak. A w^zei Soricida anyaggal (Sulim ski, 
1959, 1962) való tüzetesebb összevetés — 1. Sorex hibbardi Sulim ski, S. 
kretzoii Sulimski és Zelceina soriculoides (Sulim ski) — vezethet ebben a 
tekintetben eredményre.

Hemiechinus cf. samsonowiczi (Sulim ski). — A behatóbb vizsgálatra 
alkalmatlan töredékek valószínűleg ehhez a W^zéről leírt (Sulim ski, 
1959: 129—132, Pl. 2. f. 1—2.) fajhoz tartoznak, bár a villányi E. lechei 
K ormos (1934b: 296—297, 31. ábra) fajhoz való viszonyuk sem tisztázott.
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Chiroptera div. indet. — A denevérmaradványok a lelethely minden 
szintjében gyakoriak, legtömegesebbek azonban a 7—18. szintekben, 
ahol az emlősmaradványok 25%-a körül mozognak, míg ez a szám 
a felső szintekben 20% alá esik, az alsókban meg éppen 15%-ig süllyed. 
Bár részletes tanulmányozásukra még nem került sor, máris megálla
pítható, hogy Rhinolophidákban sokkal gazdagabb ez a denevér-fauna, 
mint a hasonló vagy közelálló korú egyéb faunáknál megszoktuk. 
Emellett ismeretlen exótákat is tartalmaz.

cf. Dolichopithecus sp. indet. — Egy tekintélyes méretű papionina 
majom néhány töredékes maradványa a felső szintekből a Dolichopithecus 
nemzetséghez közel álló alakra enged következtetni. A K ormos által 
(1912: 234) Macacus praeinnuus n. sp. néven említett — későbbi dolgo
zatában (1937: 1089) azonban M . cf. florentinus Cocchi néven felsorolt 
— Papionina-tejfogak is valószínűleg ide tartoznak.

Macaca sp. indet. — Néhány igen hiányos töredék egy kis Macaca- 
faj jelenlétére enged következtetni a faunában.

Sciurus sp. indet. — Az egyetlen ide sorolható lelet, egy felső záp- 
fog töredéke, nem nyújt lehetőséget pontosabb meghatározásra.

Eutamias (?) sp. indet. — Egy kis Sciurida szórványosan fellépő 
maradványai erre, vagy talán még inkább a Tamiops nemzetségre utal
nak, mely utóbbi jobban beleillene a fauna ökológiai-állatföldrajzi jel
legébe, mint a fenti tajga-csoport. A faj különben W^zén gazdagabb 
anyaggal szerepel.

Pliopetes hungaricus K retzoi (1959: 239—240). — A fauna második 
kis term etű Sciuridája, amely szintén igen gyéren, bár egyenletesen 
lép fel a szelvény egész terjedelmében. Az előbbi fajtól alábbiakban 
élesen eltér: a zápfogak keresztmetszete nem négyszögű, hanem rombos 
és négy helyett csak két — átlósan elhelyezkedő — gyökeret viselnek. 
Emellett még a Hylopetes-re emlékeztető, mélyen barázdált zománc
felületet m utatnak (III. t. 1 — 3. ábra). Csarnóta-2 mellett W^zéről is 
előkerült ez a faj (Sulimski szóbeli közlése).

Pliopetaurista n. g. pliocaenica (D epéret ). — Két jó megtartású 
P4 és egy M-töredék alapján kétségtelenül megállapítható egy az orien- 
tális elterjedésű Petaurista óriás-repülőmókushoz közel álló alak jelen
léte a faunában. Fajra viszont minden további nélkül azonosíthatónak 
látszik a roussilloni faunából leírt Sciuropterus pliocaenicus D epéret 
fajjal (D epéret , 1890: 179, lábj.). Nemzetségi besorolása azonban a 
Petaurista nemzetségbe zápfogainak aránytalanul sekélyebb bemélyedései 
és redői, valamint a redők egyszerűbb elágazásai m iatt nem lehetséges. 
Ezért helyesebb a Petaurista-val közeli rokon, a miocén Miopetaurista 
n. g. (holot. Sciuropterus gibberosus H ofmann ) felé áthidaló, ősibb nem
zetség képviselőjeként mindettől különválasztani és Pliopetaurista n. g. 
(genoholotypus: Sciuropterus pliocaenicus D epéret ) névvel megkülön
böztetni.
2 0 *  -  22
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Glirulus ( Amphidyromys ?)gemmula n. sp. — Kétségtelenül a fauna
egyik legkülönösebb alakja a 15. szintből előkerült egyetlen felső záp- 
foggal képviselt, a ma csak Japánban élő Glirulus nemzetségbe tartozó 
törpe-pele. Igen kicsiny méretei (0,8X0,75 ш т), a G/iru/us-zápfogak 
rágófelületének felépítésével egyező redőrendszere, főleg azonban a fog 
lingualis peremén fellépő jellegzetes hosszanti duzzanat, ill. barázda 
kétségtelenné teszi a csarnótai faj besorolását ebbe a nemzetségbe. 
A két alak közti nagy térbeli és időbeli távolság, valamint a csarnótai 
alak kisebb méretei és szögletesebb zápfog alakja jól elkülönítik az új 
fajt a ma élő kelet-ázsiai fajtól. A gundersheimi alsó-villányi(?) korú 
fauna rejtélyes Amphidyromys pusillus H eller faja (H eller , 1936: 
125—126, Taf. X. F. 1.) valószínűleg ugyanebbe a nemzetségbe tartozik. 
Faji azonosításukat azonban a méretkülönbségek egymagukban is ki
zárják.

Dryomimus eliomyoides K retzoi (1959: 240). — A rétegsor vala
mennyi szintjéből egy kisebb Leithiida ( =  Glirida) kb. 1000 foga a Dryo- 
mys, Myomimus, Eliomys, Miodyromys és bizonyos tekintetben a Peri- 
dyromys nemzetségek jellegeinek keverékét m utatja (III. t. 4—7. ábra). 
Jellegeiből kiemelendő a kevéssé redukált P4 és a nál kompli
káltabb felépítésű felső M-ok Miodyszerűen elkülönült proto- 
lophja, valamint a Dryomys, Myomimus és Peridyromys különböző 
jellegeit magában egyesítő alsó molárisai. A faj a 10—13. szintekben 
a leggyakoribb, felfelé fokozatosan eltűnik. Fontos volna tisztázni, 
hogy milyen kapcsolatban áll a csarnótai Dryomimus a sétei Eliomys 
quercinus L. subsp. intermedius FRiANT-tal; a közeli rokonság vagy 
a faji azonosság lehetősége sincs kizárva.

Glis minor K o w alsk i. — A Glis gcsoport egy aránylag kis termetű 
alakjának Csarnótáról előkerült néhány zápfoga jól azonosítható ezzel 
a podlesicei kis alakkal (K o w alsk i, 1956: 384—386, f. 2, Pl. 4. f. 8.).

Muscardinus sp. indet. — Egyetlen zápfog felbukkanása a csar
nótai szelvény 21. szintjében a mogyoróspelék jelenlétét igazolja 
a faunában — ill. annak idősebb szakaszában — közelebbi meghatá
rozását azonban nem teszi lehetővé.

Prospalax priscus (N ehring ). — Nem kevesebb, mint 600 fog és 
végtagcsonttöredék teljes biztonsággal ehhez a — mindenesetre igen 
hosszú életű — villányi—beremendi földikutya-fajhoz sorolható, melyet 
az utóbbi években a Kárpát-medencén kívül eső, lengyelországi lelő
helyekről is kim utattak (K ow alsk i, 1960).

Cricetinus europaeus K retzoi (1959:240—241).— A csarnótai szel
vény magasabb szintjeiből egy kisebb Cricetina-faj maradványai kerül
tek elő (IV. t. 1—3. ábra), melyek azonban az Allocricetus nemzetség
gel nem azonosíthatók. Ezzel szemben az Mx szerű, gyakor
latilag osztatlan elülső gumója a kelet-ázsiai Cme/mus-nemzetségre 
utal (IV. t. 1—3. ábra). Arra a kérdésre, hogy milyen kapcsolat állhat
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fenn a Cricetinus nemzetség és a Belső-Ázsiában ma élő Allocricetuliis
— tehát az eversmanni-csoport — között, pillanatnyilag nem adhatunk 
választ.

Baranomys lóczyi K ormos ( =  Microtodon longidens K ow alski).
— A csarnótai fauna jellegzetes, apró, microtoid Cricetidája, hullámzó 
példányszámmal bár, de végig az egész szel
vényben előfordul (1. ábra). Külföldön leg
újabban W^zéről is előkerült, Podlesicén 
ellenben egy közel álló, de fejlettebb fel
építésű faj — Baranomys kowalskii n. sp.*
— helyettesíti.

Promimomys cor Kretzoi (1959: 89—94,
1. t. 1 — 3. ábra). — A Csarnótáról leírt fa jt — 
és nemzetséget — a KoRMOs-féle gyűjtés után 
visszam aradt te rra  rossa oszlop lebontásából a 
felszínre került fogas állkapocstöredék képviseli 
eddig (2. ábra); a mélyebb szintekből semmi 
anyagot nem szolgáltatott, amiből arra kell 
következtetnünk, hogy a 0—25. szintek le
rakódása idején még nem élt itt. Elszigetelt
sége az egykorú európai faunákban és bizonyos 
vonatkozásai az Ogmodontornys-fajokhoz eset
leg ennek a típusnak K-ről — ha nem Észak- 
Amerikából — történ t, aránylag késői beván
dorlása m ellett szól.

Cseria gracilis Kretzoi (1959: 242) (3. 
ábra). — Ezt a kis termetű Arvicolida-alakot 
(Mj-hossza 2,4—2,5 mm), mely az alsó szin
tekben aránylag gyakori, felfelé azonban erő
sen megritkul, a Mimomys-íajoktól minden vonatkozásban primitívebb 
szabása, különösképpen azonban a cementlerakódás hiánya különbözteti 
meg, mint ősi fokon megállapodó, többé-kevésbé azonban párhuzamosan 
is futó származástani oldalvonalat. Csarnóta-2 mellett W^ze, Ivanovce-B, 
Séte(?) és Podlesice lelőhelyekről került elő. Emellett W^zén éppúgy, 
mint Ivanovcén (innen Mimomys proseki néven; Fejfar, 1961a, 1961b) 
még a leggyakoribb Arvicolida-faj.

Dolomys nehringi Kretzoi (1959: 242—243). — A Beremendről 
leírt D. milleri Nehring fajnál kisebb méretű alak (M^-hossza 3,3—

* K o w a l s k i , abban a hitben, hogy a B . ló c z y i faj M3-a a podlesicei példányokéhoz hasonló
an redukált, a wezei, nem redukált alakot írta le lo n g id e n s  néven új fajnak ( K o w a l s k i , 1960). 
Miután a legutóbb gyűjtött anyag alapján kiderült, hogy a csarnótai genotípus-faj M3-a w^zei 
jellegű, a K o w a l s k i  által felállított név a B .[ ló c z y i K o r m o s  szinonimája, a podlesicei redukált 
M3-ú alak pedig új fajnevet igényel. Erre a célra a B . k o w a ls k i i n. sp. elnevezést ajánlom, 
K .  K o w a l s k i , a krakkói akadémiai állattani kutatócsoport vezetője, a lengyelországi plio- 
pleisztocén gerinces faunák eredményes kutatójának tiszteletére.

a b
1. ábra. Baranomys lóczyi 
K ormos — a. M, dext.,. 
b. M2 dext.  rágófe lü le te ;  
1: 20 n a g y ítá sb a n .  Cse h  É .  

rajza
Abb. 1. Baranomys lóczyi 
K ormos — Kauflächenbild 
a. von Mt dext., b. von  
M2 dext.; Vergr. 1 :20 . 
Gezeichnet von É. Cs e h

Puc. 1. Baranomys lóczyi 
Kormcs — жевательная 
поверхность зубов: a. 
dext., b. M2dext.; увеличение: 
1 :20. Рисунок оформлен: 

Э. ЧЕХ
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3,7 mm, szemben az előbbi 4,0—4,2 mm-es megfelelő méreteivel) a domi
náns Propliomys hungaricus és a fent említett Cseria gracilis mellett elég 
egyenletes gyakoriságú tagja a faunának (4. ábra). Akárcsak a D. milleri, 
ez is csak a Villányi-hegységből került eddig elő.

Propliomys hungaricus (K ormos). — Az Apodemus domináns mellett 
Csarnóta-2 legtömegesebb emlősfaját (5. ábra), melyet K ormos Dolomys 
hungaricus néven írt le (1934: 315—317, 47. ábra), egész sor kezdetleges 
vonása alapján, melyek mellé néhány specializált jelleg is sorakozik, a Plio-

2. ábra. Promimomijs сот K retzoi  — sin. rágófelülete; 1:20 nagyításban.
Cse h  É . rajza

Abb. 2. Promimomys cor K retzoi  —̂ Мг sin., Kauflächenbild, Yergr. 1 : 20.
Géz. É . Cs e h

Puc. 2 .Promimomys cor Kretzoi — жевательная поверхность зуба sin.; увеличение 
1 : 20. Рисунок оформлен: Э. ЧЕХ

3. ábra. Cseria gracilis K retzoi  — Mt sin. rágófe lü le te ;  n a g y ítá s  1:20.
Cse h  É . rajza

Abb. 3. Cseria gracilis K retzoi  — Mx sin., Kauflächenbild; Yergr. 1:20.
Géz. É. Cse h

Puc. 3. Cseria gracilis Kretzoi—жевательная поверхность зуба sin.; увеличение 
1 :20. Рисунок оформлен: Э. ЧЕХ

4. ábra. Dolomys nehringi K retzoi  — а. Mx dext., b. M3 sin. rágófelülete; 
nagyítás 1 : 2 0 .  Cse h  É. rajzai

Abb. 4. Dolomys nehringi K retzoi  — Kauflächenbild a. von dext., 
b. von M3 sin. Yergr. 1 : 20. Géz. É. Cs e h  

Puc. 4. Dolomys nehringi Kretzoi  — жевательная поверхность зубов: a. sin., 
b. M3 sin.; увеличение — 1 : 20. Рисунки оформлены: Э. ЧЕХ
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mys és Pliophenacomys nemzetségek rokonságába tartozó, önálló genusz 
(vagy szubgenusz) képviselőjének kell tekintenünk (K retzoi, 1959: 243).

Micromys praeminutus K retzoi (1959:243). — Az egész csarnótai 
szelvény szinte valamennyi szintjéből előkerült egy igen kis termetű 
Murina (V. t. 5—6. ábra). Kevés számú maradványa mind méretei, 
mind pedig a járulékos kúpok gyakorlati hiánya révén kétségtelenül 
a Micromys nemmel azonosítható, habár a járulékos kúpocskák helyén 
még fellelhető zománcborda az Apodemus-ra is emlékeztet. Nem érdek
telen, hogy ez a — nemrég még óholo- 
cén bevándorlóként elkönyvelt — ke
let-ázsiai nemzetség Európát már a 
pliocén végén elérte.

Apodemus domináns K retzoi 
(1959: 243). — A fauna — jóval több, 
mint 8000 foggal képviselt — domi
náns emlős-faja az A. sylvaticus- 
alakkor felső-pliocén tagja (IV. t. 4—6. 
ábra; V. t. 2., 4. ábra), melyet W^zén 
kívül egész sor hasonló korú faunából 
várhatunk.

Rhagapodemus frequens K retzoi 
(1959: 243—244). — A fauna harmadik 
Murida faja nagy méreteivel, feltű
nően magas koronájú zápfogaival és 
az utóbbiakon a kúpok különleges 
elrendezésével tűnik ki (IV. t. 7.; V. 
t. 1., 3. ábra). A 18. szintben találko
zunk vele először a szelvényben és in
nen kezdve mind gyakoribbá válik 
(tehát az Apodemus dominans-szsl el
lentétben, mely utóbbi százalékaránya 
lentről felfelé 60—65%-ról az emlős
maradványok összlétszámának 25%-a 
tájára esik le a szelvény felső szintjéig).
Csarnótán kívül — legalább is nemzetségre azonosíthatóan — W^zén 
is előfordult.

Canidae sp. I-III. indet. — Egy Canis mosbachensis-méretű — ezzel 
azonban természetesen semmiféle vonatkozásba sem hozható — Canida 
néhány igen hiányos lelete, egy rókaméretű kis Canida néhány marad
ványa és néhány Csarnóta-1 Canidájával, a Paratanuki martelinus 
(P eténYi)-vel ( =  Canis petényii K ormos) azonosítható töredék mindaz, 
ami a rétegsor Canida-anyagát jelenti. Fellépésük az egész rétegsorra 
szétszórt.

Ursus (s. 1.) sp. indet. — Egy közepes méretű — de elég zömök

5. ábra. Propliomys hungaricus 
( K o rmos) — a. M, sin., b. M3 sin. 
rágófelülete; nagyítás  ̂1 :20. Raj

zolta Cse h  É .
Abb. ő. Propliomys hungaricus 
( K ormos) — a. ÍVÉ sin., b. M3 sin.;

Yergr. 1: 20. Géz. É. Cse h  
Puc. 5. Propliomys hungaricus (Kor
m o s ) — жевательная поверхность 
зубов: a. Mt sin., b. M3 sin., 
увеличение — 1 : 20. Рисунки офор

млены: Э. ЧЕХ



312 KRETZOI M.

alkatú — medvefaj néhány metapodiuma és más csontmaradványa 
valószínűleg Roussillon két medvefajának egyikével azonosítható: vagy 
a Protardos rusdnensis (D epéret) =  Ursus böckhi Schlosser fajjal, 
vagy pedig az Ursulus pyrenaicus (DEPÉRET)-vel.

Mustela sp. indet. — A rétegsor felső részéből előkerült néhány 
töredék egy a Mustela palerminea (P etén y i) fajjal rokon Mustelidát 
képvisel; közelebbi határozásra azonban nem alkalmas az anyag.

Baranogale beremenclensis (P e tén y i). — Kb. 20 különböző marad
vány ezzel az alakkal a legjobban azonosítható, kisebb 
termetű Mustelidától származik.

Xenidis  cf. pilgrimi (K ormos). — Egy további 
Mustelida hiányos maradványai — szintén a magasabb 
szintekből — erre a közepes méretű Mustelidára utal
nak, mely a villányi faunáknak is egyik jellegzetes 
képviselője.

Mustelidae indet. — Néhány, közelebbről nem 
meghatározható Mustelida-maradvány egy-két fentiek
ben nem említett további alakot képvisel e raga
dozó-család köréből.

Felis (s. 1.) sp. indet. — Egyetlen metapodium- 
töredék egy Felis catus-nagyságú Felida jelenlétét 
igazolja a faunában.

Lynx(?) sp. indet. — Néhány csonttöredék egy 
Lynx-méretű karcsú Felidát képvisel. Bővebb felvilá
gosítást azonban a hiányos anyag nem nyújt.

Ochotonoides csarnótanus K retzoi (1959: 244). — 
Egy P3 — néhány jelentéktelen töredék mellett — 
rágófelületének bonyolult felépítésével kielégítően 
elhatárolja ezt a fajt (6. ábra) a kelet-ázsiai О. com- 
plicidens (T eilhard ) fajtól éppúgy, mint az odesszai 
(Csarnótához közel álló korú) ide sorolható Ocho- 
tonida-f aj októl.

Hgpoíagus cf. beremendensis (P e t é n y i). — Aránylag szerényebb 
leletszámmal a felső szintekben lép fel egy — biztosan ebbe a nemzet
ségbe sorolható — nyúlfaj, melyet fajilag valószínűleg a beremendi 
alakkal azonosíthatunk. Ezzel kapcsolatban további félreértések elke
rülése érdekében szükségesnek tartjuk  a faj nomenklatúrájára vonatko
zólag a következőket leszögezni: a fajt P etényi állította fel beremendi 
példányok alapján. 1855-ben bekövetkezett halála után azonban kéz
irata lektorok kezére ju to tt, akik a Lepus beremendensis nevet önhatal
múan törölve, azt Lepus timidus foss.-ra változtatták meg az 1864-ben 
kiadásra került „H átrahagyott M unkáidban. így Petényi eredeti 
fajfelállítása továbbra is „in l i t t / '  és „in coll." név maradt, mígnem azt 
Коен A. ősgerinces-katalógusában (1900: 544) közzétéve legalizálta, mi

6. ábra. Ochoto
noides csarnótanus 
K r e t z o i  — P3 
dext., rágófelület; 
nagyítás 1: 20. 
Rajzolta C s e h  É .

Abb. 6. Ochoto
noides csarnótanus 
K r e t z o i  — P3 
dext., Kauflä
chenbild; Vergr. 
1 :20. Géz. É. Cseh

Puc. 6. Ochotonoides 
csarnótanus K r e t -  
z o i  — жевательная 
поверхность зуба 
P3 dext. учеличение 
1 : 20. Рисунок 
оформлен: Э. ЧЕХ
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által a név prioritás szempontjából Lepus beremendensis P etényi 1900 
adattal szerepel. Ezt a tényt figyelmen kívül hagyva, K ormos előbb 
1930-ban (K ormos, 1930: 46) Lepus brachygnathas n. sp., majd 1934-ben 
Hypolagus brachygnathus n. sp. név alatt (1934a: 68—69) új fajként 
említi, ill. jellemzi futólag a Villányi-hegységből. Ilyen körülmények 
közt a faj jogtalanul viseli a Hypolagus brachygnathus (K ormos) nevet 
és az elsőség elvének méltányos alkalmazásával helyesen Hypolagus 
beremendensis (P e t én y i) nevet kell viselnie.

Artiodactyla indet. — Csonttöredékek és nem egyszer csak csont
szilánkok képviselik a mennyiségi vizsgálattal feltárt szelvényben a na
gyobb emlősöket, i tt  is csak a magasabb szintekben. Ezek kivétel nélkül 
párosujjúakra utalnak (Cervidákra és antilopokra), amennyiben töredé
kességük ilyen hozzávetőleges határozást egyáltalában lehetővé tesz.

Csarnóta-3. lelethely

Csarnóta-2. lelethely közvetlen szomszédságában fekszik Csarnóta-3. 
lelethelye. A feltárás pillanatnyi állapotában itt  tulajdonképpen néhány 
m2 tektonikus breccsával erősen kevert terra rossa-felületről van szó, 
melyből nagyobb emlőscsontok meghatározhatatlan szilánkjai mellett

Beremendia fissidens (P e t é n y i)
Chiroptera indet.
Propliomys hungaricus (K ormos)
cf. Megalovis sp. indet. és
Hypolagus beremendensis (P e t é n y i) maradványai, ezeken kívül pedig 

kígyócsigolyák és Bufo-maradványok kerültek elő.
A Propliomys hungaricus-maradványok alapján a tájékozódás cél

jára gyűjtött kis anyag biztosítja a lelethely korának tágabb megállapí
tását, a finomabb részletek tisztázására azonban természetesen nem 
bizonyul elégségesnek. E célra további, rendszeres gyűjtésre van szük
ség, amit a következő évek ásatási tervei tartalmaznak.

Csarnóta-4. lelethely

Gyűjteményünkben ezt a lelethelyet csak néhány kis tájékozódó 
gyűjtés szerényebb vizsgálati anyaga képviseli, nem pedig a rendszeres 
gyűjtési munka mennyiségi vizsgálatokra összehordott ősmaradvány
leletei. Ilyen körülmények közt az it t  következő faunajegyzék is 
csak általános — és előzetes — tájékoztatásul szolgálhat. Eddig a követ
kező alakokat gyűjtöttük innen: /

Pliobatrachus (vagy Diplopelturus) sp. indet. — 1 
Anura div. indet. — 939 
Lacerta sp. indet. — 2
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Ophidia div. indet. — 7800 
Talpa sp. indet. — 1 
Beremendia fissidens (P e t én y i) — 81 
Petényia cf. hungarica K ormos — 2 
Asoriciilus gibberodon (P e t én y i) — 1 
cf. Dryomimus eliomyoides K retzoi — 1 
Allocricetus (?) sp. indet. — 4 
Mimomys (s. 1.) sp. indet. (n. ?) — 3 
Apodemus sp. indet. — 1 
Vulpes sp. indet. — 2
Baranogale beremendensis (P e tén y i) — 178 
Xenictis cf. pilgrimi (K ormos) — 1 
Mustela cf. palerminea (P e tén y i) — 2 
Artiodactyla indet. — 2
Ehhez a faunajegyzékhez a következőket kell megjegyeznünk: 
Feltűnő a kígyó-maradványok uralkodó túlsúlya, ami végül is 

a feltárás legfelső részében tiszta kígyó-breccsában csúcsosodik ki. Ez 
a jelenség a csarnótai lelethelyek faunaösszetételének átlagos jellegével 
meglehetősen éles ellentétben áll, s egy olyan időszakra utal, mely a villá- 
nyium kígyós faunáihoz való átmenetet mutatja.

Ugyancsak jellemző erre a faunára a csarnótai faunaszakasz számos 
típusos alakjának hiánya, ill. azok helyett más alakok fellépése, mint 
pl. a Cricetinus helyett az Allocricetus, a Cseria helyett pedig a jóval 
magasabb fejlettséget mutató Mimomys (s. 1.) faj megjelenése.

A CSARNÓTAI FAUNA ÖKOLÓGIAI-CÖNOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE

A csarnótai faunák mennyiségi összetételének áttekintése élesen 
m utatja az egyes állattársaságok ökológiai jellegének határozott átala
kulását a rétegsor egyes szintjei folyamán. I t t  először is szemünkbe 
kell hogy tűnjék, hogy az üledéksor felső szintjei kígyó-breccsával kezdőd
nek (Csarnóta-4), ebből gyorsan alakul át ragadozó-tanyahellyé, felső részé
ben inkább a nyílt füves pusztára utaló állatokkal (Csarnóta-1), lefelé 
viszont mindinkább erdőlakó prédaállatok előfordulását m utató jelleg
gel, végül legalul a Csarnóta-2 lelethelyen feltárt mélyebb szintekben 
úgyszólván teljesen erdőlakó aprógerinces társaság adja az üledék teljes 
faunatartalm át.

Ez az átalakulás tisztán m utatja a lelethelyek történeti alakulását. 
Az első időkben mély szakadékszerű hasadékok voltak, melyek peremén 
baglyok tanyáztak és apróemlőscsontokkal teli köpeteiket a hasadékba 
hullatták, ahol ezek az o tt elpusztult hüllők és kétéltűek maradványai
val keveredtek. Ahogy a hasadékok idővel jobban feltöltődtek terra 
rossával, mélységükből veszítettek és a ragadozóknak alkalmas búvó-
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és tanyahelyeket nyújtottak, ami a legkülönbözőbb prédaállatok és 
fogyasztóik maradványainak felhalmozódására vezetett. Ez kezdetben 
erdős környezetben ment végbe, idővel azonban mindinkább füvespusz
tai vegetáció vette át az uralmat. Végül a hasadékok folyamatos fel- 
töltődése alkalmatlanná tette ezeket a ragadozótanya szerepére és már 
csak hüllőknek — főleg kígyóknak — nyújtottak alkalmas búvóhelyet.

Л csarnótai faunák mennyiségi összetételének másik jellemző tanul
sága a Csarnóta-2. lelethely mélyebb szintjeinek kimondottan erdős 
jellegéből a Csarnóta-1. és Csarnóta-4. lelethelyek többé-kevésbé szélső
séges füvespusztai biotóp jellegébe való átmenet.

Mindezeknél sokkal fontosabbak — miután pontosabbak — azok 
az adatok, melyek a faunák mennyiségi összetételéből, ill. a mennyi
ségi összetétel időbeli változásából következnek. Ezek érthetőbbé téte
lére néhány diagramot is közlünk, melyek a faunisztikai történést és 
az ebből következő ökológiai-cönológiai, ill. rétegtani-kronológiai dina
mikát illusztrálják.

E célra természetesen csak a Csarnóta-2. lelethely mennyiségi 
szempontból kiértékelt szintjei jöhetnek tekintetbe. A kiértékelést több 
diagramban ábrázoltuk, ezek közül azonban csak néhányat közlünk. 
A további, inkább csak ellenőrző jellegű diagramokat elhagyjuk.

Az első diagram rétegenként adja a maradványok rendszertani 
főcsoportokra bontott abszolút darabszámát, ami az ősmaradványok 
felhalmozódásának nagymértékű hullámzását m utatja (7. ábra).

Ebből a diagramból jól látható, hogy a csontmaradványok felhal
mozódása a 10. szinttől a 0. szintig három hullámot m utat, melyek közt 
a 8—9. és a 4—5. határozott hullámvölgyet ad (itt természetesen köny- 
nyen lehetséges, hogy e minimumok a valóságban ősmaradvány-mentes 
üledékszakaszokat jelentenek, melyek csak a mesterséges szintelhatá
rolás következményei).

Ha most az egyes maximumok ősmaradvány összetételét nézzük, 
azt tapasztaljuk, hogy ezeket nem az összes állatcsoport arányosan 
nagyobb példányszáma okozza, hanem mindig egy csoport számszerű 
túltengése. így a 7. és 10. szintekben tapasztalt maximumok igen hatá
rozott gyík-maximumok, míg a 4. szint maximumát a kígyó-maradványok 
számának aránytalan felszökkenése okozza. A maximumok létrejöttében 
nem részes többi csoport ugyanekkor szintről-szintre alig m utat számbeli 
eltolódást. Ez természetesen azt bizonyítja, hogy — a maximumokat 
okozó csoportok számbeli kiugrásaitól eltekintve — az ősmaradvány
anyag felhalmozódása igen egyenletes volt.

A maximumokat okozó hullámzás okait keresve csak — pillanat
nyilag közelebbről nem ismert — ökológiai tényezőkre gondolhatunk, 
melyek helyileg különleges produkciósbiológiai helyzetet teremtettek. 
Természetesen az ökológiai tényezők egymagukban nem elégségesek 
ezeknek az ugrásszerű, majdnem gradációszerű felhalmozódásoknak ma-
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7. ábra. A Csarnóta-2. lelethely felső szintjeinek ősmaradvány-megoszlása
Jelmagyarázat: 1. puhatestűek, 2. kétéltűek, 3. gyíkok, 4. kígyók, 5. emlősök.

Abb. 7. Absolute Faunenverteilung der oberen Lagen bei Fundstelle
Csarnóta-2

Zeichenerklärung: 1. Mollusken, 2. Amphibien, 3. Lacertilier, 4. Ophidier, 5. Säugetiere.

Puc. 7. Распределение окаменелостей в высших горизонтах местонахождения
Чарнота-2

Легенда: 1. моллюски, 2. земноводные, 3. ящерицы, 4. змеи, 5. млекопитающие.

gyarázatára az egyes csoportokon belül; ehhez még különleges körülmé
nyeknek kellett közrejátszaniok, melyek egy általunk pillanatnyilag 
ismeretlen tápláléklánc következtében jöttek létre (túlnyomóan hüllők
kel táplálkozó ragadozó-madarak jelenléte?).

Az egyes csoportok százalékos mennyiségi megoszlását szintről- 
szintre mutató diagramok közül különösen fontosak a hüllők és emlősök 
egyes csoportjainak megoszlását feltüntető diagramok.

A hüllők százalékos megoszlásának változása (8. ábra) lentről fel
felé haladva a Lacerta—Anguis-pär és a kígyók erős konkurrenciáját 
m utatja; az alsó szintben csaknem 70% gyík-maradvánnyal (62,9% 
Lacerta- és 5,1% An^uis-maradvány) több mint 30% kígyó-maradvány 
áll szemben. Ez az arány felfelé haladva a 18. rétegig fokozódó eltoló
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dást m utat a gyíkok javára, melyek a hüllők kb. 87%-át adják, vagyis 
a kígyók 13%-ra esnek vissza. Innen kezdve e két komponens elég széles 
határok közt mozgó konkurrenciája során a Lacer/a-maradványok 40% 
alá esnek, míg a kígyó-maradványok maximálisan a 45%-ot is elérhetik;

8. ábra. A Csarnóta-2. lelethely hüllő-maradványainak szintenkénti százalékos
megoszlása

Jelmagyarázat: 1. Lacerta, 2. Ophisaurus, 3. Anguis, 4. Ophidia, 5. Testudinata.

Abb. 8. Perzentuelle Verteilung der Reptilienfunde in den oberen Lagen 
der Fundstelle Csarnóta-2

Zeichenerklärung: 1. Lacerta, 2. Ophisaurus, 3. Anguis, 4. Ophidia, 5. Testudinata.

Puc. 8. Процентное распределение ископаемых пресмыкающихся по горизонтам место
нахождения Чарнота-2

Легенда: 1. Lacerta, 2. Ophisaurus, 3. Anguis, 4. Ophidia, 5. Testudinata.
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eközben az An^zűs-maradványok fokozatosan előretörve a 7. szintben 
32—33%-os maximumot érnek el. Ebben a szintben jutnak el a kígyók 
utolsó, 12 %-os mélypontjukra, hogy innen meredeken feltörve a 2. 
szintben 95%-os maximumot érjenek el. A kígyók előretörésével pár
huzamosan — ami egyben ezek nyomasztó dominanciájának az egész 
alsó-pleisztocénre kiterjedő állandósulását is jelenti — a Lacerta és 
Anguis nemzetségek egész jelentéktelen példányszámra esnek vissza, 
miközben az Ophisaurus és igen szórványosan a Varanus nemzetség is 
felbukkan; a mélyebb szintekben csak ritkaságként itt-o tt fellépő Tes- 
/zzdo-maradványok száma felfelé ugyancsak lassú emelkedést mutat.

A Lacerta nemzetség — fentebb részletesebben tárgyalt — dominan
cia-szakaszaihoz kapcsolódó An^zzzs-maximumok, ill. mindkettő egyidejű 
visszahúzódása az Ophisaurus- és Varanus-maradványok feltűnésével 
párhuzamosan, csak a Lacerta ruscinensis erdei életmódjával magyaráz
ható (a ma élő mediterrán Lacerta-fajok nagy része ténylegesen erdei 
életmódot folytat).

Az emlősökre áttérve, elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy az 
egyes emlős-rendek számarányának szintenkénti változását ábrázoló 
diagram viszonylag igen egyenletes lefutású. Csak a rovarevők szám
aránya csökkent le a szelvény alján m utatott 25%-ról az emlős 
maradványok 8—10%-áig a felső szintekben, ill. a denevérek százalék- 
arányának 5—10%-os emelkedése a középső szintekben, valamint a rág
csálók 10%-on belül maradó hullámzása az egész szelvény magasságá
ban okoz némi változást a diagram egyhangúságában. A számarány
ban mutatkozó ilyen mértékű kiegyensúlyozottság azt a feltevést iga
zolja, hogy az egyes emlős csoportok képviselőinek %-os összetételében 
mutatkozó eltolódás nem az ősmaradvány-anyag felhalmozódását lét
rehozó tényező (baglyok stb.) eredménye, hanem a f ö l d t a n i  i d ő 
m é r e t ű  n a g y s z u k c e s s z i ó k  keretében lezajló dominancia
változások következménye.

A rendek szerint csoportosított emlős maradványok számszerű 
összetételének csekély %-os eltolódásaival ellentétben (9. ábra) igen 
lényeges változásokat tapasztalunk akkor, ha kisebb rendszertani 
egységek (családok-alcsaládok) szerint csoportosítjuk azokat, tehát 
gyakorlatilag faunatörténeti ökológiai kategóriákig megyünk le. A rág
csálók maradványainak családok szerinti mennyiségi csoportosítása 
(10. ábra) kétségtelenül megmutatja, hogy a rétegsor lerakódása 
közben lezajlott faunafejlődés során igen jelentős eltolódások követ
keztek be a fauna dominancia-viszonyaiban. Ami ebben a diagram
ban (10. ábra) a legfeltűnőbb, az — tágan értelmezve — a 10—18. 
szintekre kiterjedő szakasz, melyet az erdőlakó alakok számarányá
nak kulminációja jellemez, miközben a rétegsor alja ezek kisebb 
méretű visszahúzódását jelzi, a 10. rétegtől felfelé pedig a füves
pusztai elemek általános, bár nem egyenletes előretörését mutatja.
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9. ábra. Az emlős-maradványok rendekre bontott szintenkénti százalékos 
megoszlása a Csarnóta-‘2 lelethelyen

Jelmagyarázat: 1. rovarevők, 2. denevérek, 3. rágcsálók, 4. nyülformák, 5. ragadozók, 6. patások.

Abb. 9. Perzentuelle Verteilung der Säugetierfunde an der Lokalität Gsar-
nóta-2 nach Ordnungen

Zeichenerklärung: 1. Insectivoren, 2. Chiropteren, 3. Nager, 4. Lagomorphen, 5. Raubtiere, 6. Ungu-
laten.

Puc. 9. Процентное распределение по отрядам остатков млекопитающих местонахожде
ния Чарнота-2

Легенда: 1. насекомоядные, 2. летучие мыши, 3. грызуны, 4. зайцы, 5. хишные, 6. копытные.

Е folyamat középpontjában az Apodemns-maradványoknak az emlős
maradványok 65%-át elérő maximuma áll a leghangsúlyozottabb erdei 
szakaszokban, amit a Leithiidák ( =  Gliridák) és bizonyos mértékig 
a Sciuridák maximuma is kísér. Ezekkel szemben a számszerűen máso-
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dik helyet elfoglaló Arvicolidák (a szelvény tetején elért domináns 
szerepükkel), valamint a Muridák közül a Rhagapodemus, ill. a szórvá
nyosan előforduló Cricetidák állnak. Ügyszólván érintetlenül vészelik át 
mindezeket a változásokat a Spalacidák, az egész diagramra kiterjedő 
egyenletes lefutással.

Ha gondolatban megkísérelnők ezt a diagramot kiterjeszteni a 
Csarnóta-1 és Csarnóta-4 lelethelyek faunafejlődésére, úgy a Muridák 
gyakorlatilag teljes visszahúzódásáig jutnánk el (a Rhagapodemus viszony
lagos előretörésével az Apodemus—Micromys rovására), amit az Arvi
colidák uralkodó előtörése kísér a Gliridák eltűnése, a Cricetidák 
előnyomulása stb. mellett. Mindent egybevetve elérkezünk egy teljesen 
villányi jellegű faunaösszetételhez, miközben egy erdei állattársaságnak 
füvespusztai faunaegyüttessé való átalakulását kísértük nyomon.

A FAUNA KORVISZONYAI

A felső-pliocén és alsó-pleisztocén faunák korbeosztásának Fal- 
coNER-re, LARTET-re, HoERNEs-re és DEPÉRET-re visszanyúló gyakorlata 
az utolsó évtizedekben a következő rendszert alakította ki:

Azokat a faunákat, melyekben Anancus arvernensis és Mammut 
(Zggolophodort) borsoni fordul elő, valódi Elephantidáik azonban nin
csenek, a tengeri aszti homokokkal párhuzamosították, ill. az aszti 
emeletbe sorolták. A fenti ormányosokkal együtt az orrszarvúak közül az 
etruscus helyett a leptorhinus-1 , az Equidák közül pedig a valódi Equinák 
(tehát Allohippus stb.) helyett Hipparion-maradványokat vártak ezek
ben a faunákban. Mellettük Leptobos, Canis és hasonló más nemzetsé
gek sem fordulhattak elő ezekben az állattársaságokban. Irányfaunául, 
úgyszólván a szárazföld aszti-kifejlődés sztratotípusául Roussillon (Per
pignan) faunáját fogadták el; mellette Montpellier faunáját is e korszak 
típusos képviselőjének tekintjük.

Azokat a faunákat, melyekben ugyan a fenti két masztodonféle 
— vagy legalább ezek egyike — fellép, emellett azonban valódi Elephan- 
tidák (Protelephas, Archidiskodon), ősi szabású Equinák ( Allohippus, 
Macrohippus, Asinus — típusos Equus-fajok azonban még nem!), 
a Bovinák közül a Leptobos, az orrszarvúak közül a leptorhinus helyett 
már az etruscus stb., a ragadozók közül pedig Canis és mások is meg
jelennek, az Issoire (Perrier) medencék és Valdarno faunáinak alapul
vételével egyrészt a villafranchiano folyóvízi lerakódásaival, másrészt 
a calabriano tengeri képződményeivel, ill. az Alpok günzi eljegesedésével 
tekintik egykorúnak.

Azokat a faunákat, amelyek az Archidiskodon mellett Mastodon- 
tidákat már nem tartalmaznak, sokan — különösen Franciaországban — 
az önálló saintpresti emelet képviselőinek tekintik.
21 40563 -  M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. -  2
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Végül kavics- és homoklerakódásokból, fluvio-glaciális teraszkép
ződményekből, idős löszrétegekből, karszthasadékok kitöltéseiből és 
barlangi üledékekből előkerült faunaelemek tarka mozaikjából rekonstru
áltak egy faunaszintet a Perrier—Issoir—Valdarno-faunakomplexum és 
a fiatalabb (középső—felső) pleisztocén állattársaságok közti faunasza
kasz igényével. Ebbe a faunába sorolják a — kétes elhatárolású — 
vezéralak, a Mammuthus (Parelephas) trogontherii mellett a nagyobb 
méretű, modernebb fajtákban idáig felhúzódó Stephanorhinus etruscus-t, 
Leptobos helyett primitív Bison-fajokat, ősi szabású Equinák helyett 
tipikus EV/uzis-fajokat stb. Nomenklatorikusan a Cromer Forest Bed- 
sorozat cromerian-(s. str.)-ját, a tengeri siciliano képződményeket, 
a mindeli eljegesedést és másokat sorolnak egy szakaszba ezzel a fauna
típussal.

Bármilyen bíztatónak is látszott ez a beosztás, a gyakorlatban — 
néhány kedvező esetet nem számítva — általában csődöt mondott. 
Ennek okaira pillanatnyilag talán nem volna célszerű kitérni, két szem
pontot azonban mégis ki kell emelnünk: az egyik az emeletek névadó 
képződményével, ill. sztratotípusával való azonosítás bizonytalansága, 
a másik viszont a távkorreláció-kísérletek csődje. Ehhez járult még 
az a kétségtelen tény is, hogy az utóbbi évtizedekben a szárazföldi kép
ződmények rétegtanának súlypontja a növekvő jelentőségű aprógerin- 
ces-faunák vizsgálatára tolódott át, melyek vizsgálati anyaguk tömegé
vel a földi történés biztosabb tagolását és finomabb besorolását tették 
lehetővé.

Mindezek a kérdések a Kárpát-medence felső-pliocén—alsó-pleisz
tocén rétegtanának kiépítésében — mind pozitív, mind negatív értelem
ben — különös súllyal esnek latba. Klasszikus és régi idők óta ismert 
aszti típusú lelőhelyek, mint Ajnácskő ( =  Hajnácka), Barót-Köpec, 
Dunaalmás-Süttő stb. mellett a Villányi-hegységből (Beremend, Csar- 
nóta, Nagyharsányhegy, Villány), Budapestről (Várhegy stb.), Gomba
szögről ( =  Gombasek), Püspökfürdőről ( =  Episcopia), BeJiáról, Bras
sóból (Bra^ov) és más helyekről klasszikus aprógerinces faunák 
kerültek napvilágra — részben már egy évszázad előtt. Mindezeket 
a két alsó-pleisztocén emelet, a villafrankai és eromeri közt osztják meg, 
ill. ezek egyikébe vagy másikába sorolják be, miközben a legkülön
félébb álláspontokra helyezkednek — a megegyezés minden esélye nélkül.

E faunák első feldolgozói és említői — P e t é n y i  S. J. (1854), H. 
V. M e y e r  (1851) — még egyszerűen diluviális korúnak tekintették 
e faunákat, ill. akkor még csak Beremendet. A. N e h r in g  volt az első, 
aki Beremend és Nagyharsányhegy csont-breccsáit az innen leírt kihalt 
alakok alapján pliocén korúnak ta rto tta  (1897). K ormos évekig egyszerűen 
preglaciáhs faunákról beszélt (1911, 1917). Mé h e l y  L. (1914) volt az 
első, aki klasszikus Microtina-tanulmányai során folyamatos korbeosz
tásba bontotta fel az akkor ismert lelőhelyek faunáit a felső-pliocén
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és alsó-pleisztocén keretein belül. Őt követte M. A. C. H i n t o n , amikor 
1926-ban az angliai Crag-ek és Forest Bed-sorozat Microtina-anyagának 
vizsgálata kapcsán a nagyemlősökkel is összhangba hozott, korszerű 
rétegtani tagolást adott az alsó-pleisztocénről (1926: 126). Ebben a 
három szintre tagolt cromeri emeletet a pliocénbe sorolta, mint annak 
felső részét.

Mikor a harmincas évek elején a negyedkor-eleji apróemlős-faunák
— különösen a Microtinák — korszerű alapokra fektetett vizsgálata 
megindult, a HiNTON-féle rétegtan is — egyetértő vagy támadó for
mában — vita tárgyává vált. K orm os , H e l l e r , B r u n n e r  stb. átvet
ték H in t o n  beosztását. Mások viszont, elsősorban a baseli iskola, tehát 
H . G. St e h l in  és S. Sc h a u b  a cromeri s. str.-t (tehát West Runton 
Upper Freshwater Bed-jét) már az alsó-pleisztocénbe sorolták, míg 
H in t o n  két megelőző faunafázisát villafranchien név alatt a pliocén 
végére helyezték. Végül még továbbiak E. H a u g  1907-ben nyilvánított 
véleményéhez (1907: 1761) csatlakozva a pleisztocén alsó határát a
— tágabb értelemben vett — Elephas, Bős, Equus, Canis stb. nemzet
ségek megjelenésének időpontjára helyezték, vagyis a Perrier—Val- 
darno faunákat, ill. a villafranchient már a pleisztocénbe sorolták 
mint annak legalsó emeletét. Ehhez a véleményhez csatlakozott a szerző 
is (K r e t z o i , 1938, 1953). Nagyjából ezt a határt vonta meg az 1948-i 
londoni geológus-kongresszus is, ill. ennek elfogadását ajánlotta (Anon., 
1950: 6).

Eközben azonban megoldatlan maradt az idősebb villányi-hegység- 
beli faunák és a Perrier—Valdarno-csoport faunái közti kronológiai 
viszonylat kérdése. K ormos valamennyit egyidősnek ta rto tta  ezekkel 
az egységesen a villafrankai emeletbe sorolt állattársaságokkal. Ezzel 
szemben St e h l in  és Sc h a u b  a legélesebben e faunák lényegesen fiata
labb kora mellett tö rt lándzsát (Sc h a u b , 1932: 329; D u b o is  és St e h l i n , 
1933: 265).

Időközben a magyar ,,preglaciális” fiatalabb emlős faunáinak 
(tehát K ormos felső cromer-jének) az ún. „mindeF-faunákkal fenn
álló szoros kapcsolata a gombaszögi — kisemlősfaunát és nagyemlősö
ket egyaránt szolgáltató — fauna felfedezésével (K r etzo i , 1938; 1941a) 
kétségtelenné vált. A Villányi-hegység idősebb ,,preglaciális'1 faunáinak 
(tehát K ormos alsó- és középső cromer-jének) a Valdarno—Perrier- 
faunákkal való egykorúságát igazoló végső bizonyítékok azonban még 
tovább várattak magukra. Csak az igen fajgazdag kislángi faunában 
ismertünk meg egy olyan állattársaságot, amelyben Anancus arvernen- 
sis, Mammut borsom, Leptobos, Hipparion, Allohippus, Macrohippus, 
teve, strucc és sok más nagyemlős maradványai mellett az idősebb 
villányi faunák felső szakaszának (Villány-3, 5) Arvicolida-együttese 
lépett fel (K r e t z o i , 1954). Hogy e bizonyítékok ellenére sem tisztázód
hattak még egy ideig a tényleges korviszonyok, az tulajdonképpen 
21* -  7
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a Stehlin—ScHAUB-féle állásfoglalásból és nem utolsósorban e két 
kutató nagy tekintélyéből következett.

Az új csarnótai ásatások, belső-ázsiai anyagokon végzett új vizs
gálatok, valamint W^ze, Podlesice, Kadzielnia, Ajnácskő-2, Ivanovce-A 
és B, Wölferheim, Séte lelőhelyek faunavizsgálatainak új eredményei 
lehetővé tették, hogy alsó-pleisztocén kronológiai ismereteinket a felső- 
pliocénre kiterjesszük és a középső-pliocént követő időszak faunatör
ténetéről alkotott képünket kijavítva, ill. kiegészítve az eddigieknél 
biztosabb alapra helyezett földtörténeti tagolást adjunk.

Végül — de nem utolsósorban — hangsúlyoznunk kell, hogy éppen 
a csarnótai ásatások tették  lehetővé annak az ősmaradvány-tömeg- 
vizsgálati módszernek a részletes kialakítását, mely az üledék kis — ter
mészetes vagy mesterséges — vertikális egységekre bontása útján a leg
kisebb időegységekre bontott gyűjtéssel és az így nyert faunaanyag 
mennyiségi vizsgálatával a fauna dominancia-viszonyaiban beállott 
legapróbb változások regisztrálására és ezen keresztül egy új finom- 
sztratigráfia kiépítésére alkalmas (Kretzoi, 1956: 95—99; 1957: 16—21), 
ezt Csarnótával kapcsolatban fentebb részletesebben ki is fejtettük.

Mindkét módszert — a faunahullámokat és dominanciaegymás
utánt — figyelembe véve, Csarnóta lelethelyeinek faunái a kisemlős, 
elsősorban Arvicolida-faunák alapulvételével a következőképpen sorol
hatók be a felső-pliocén—alsó-pleisztocén faunafejlődés folyamatába.

Kiindulópontul a roussilloni faunát vesszük. Mai ismereteink sze
rint Arvicolidákat ez a fauna még nem tartalm azott; kisemlősei közt 
a következő rágcsálófajok szerepelnek:

Pliopetaurista (n. g.) pliocaenica (Depéret)
Cricetus angustidens Depéret 
Ruscinomys europaeus Depéret 
Trilophomys pyrenaicus (Depéret)
Stephanomys donnezani (Depéret)
Stephanomys sp. indet.

Kisrágcsálói tekintetében ezt a faunát Cricetida—Murida-faunának 
jelölhetjük, ami sokkal közelebb áll a megelőző Hipparion-faunäk fauna
eloszlási viszonyaihoz, mint az alsó-pleisztocén faunisztikai viszonyokhoz.

Ehhez az állattársasághoz a legszorosabban csatlakozik az a fauna, 
melyet legújabban ismertet 0. Fejfar (1961a: 263; 1961b: 70—78, 80) 
Ivanovce ( =  Ivánháza)-A lelethelyről, ahonnan

Trilophomys depéreti Fejfar és 
Trilophomys schaubi Fejfar

fajokat említ. Amennyiben ebből az állattársaságból valódi Arvicolidák 
nem kerültek elő, korát Roussillon közvetlen szomszédságában rögzít
hetjük.
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Közben azonban nem hallgathatjuk el azt az aggályunkat, mely 
régi és új gyűjtésű faunák összehasonlításánál lép fel, ismerve a régi 
faunagyűjtések módszereit, melyek az igen fontos apróemlős-anyag 
elkallódásával jártak. Ez az aggályunk éppen a roussilloni faunával 
kapcsolatban támad, mikor a másik dél-franciaországi fauna, Séte rág
csálóinak jegyzékét nézzük, ahonnan a következő fajokat ismerjük 
(Friant, 1954; Thaler, 1955, 1956 és Kowalski szóbeli közlése):

Dryomimus (?) intermedins (Friant)
Cricetus sp. indet.
Riiscinomys europaeus Depéret 
,,Mimomys’’ occitanns Thaler 
Arvicoliclae div. ind.
Stephanomys donnezani (Depéret)
Roussillon jellegzetes rágcsáló specialitásának, a Ruscinomys-nak 

sétei előfordulása az ugyancsak roussilloni Stephanomys-fajjal együtt 
a két fauna szoros kapcsolata mellett szól — amit aláhúz földrajzi kap
csolatuk is. Séte két ősi Arvicolidája azonban — az innen Pachyura 
pannonica néven leírt Petényiella gracilis (Petényi) mellett — az Arvi- 
colidák számának gyors előretörésével jellemzett fiatalabb faunákkal 
fennálló kapcsolatot is mutatja. Arra a kérdésre, vajon ebből a faunából 
a Trilophomys-maradványok a nemzetség korábbi kihalása m iatt 
hiányoznak, vagy pedig a leletanyag hiányossága miatt, nehéz volna 
kielégítően válaszolni, annál is inkább, hogy a séteinél sokkal moder
nebb jellegű faunákból, mint pl. W^ze, vagy Wölfersheim, ismerünk 
Trilophomys maradványokat — még pedig nem is ritkaságképpen.

A fentiek előrebocsátása mellett korban itt  következik W^ze fau
nája Közép-Lengyelországból, vagy Ivanovce-B csak a legutóbbi idők
ben megismert faunája Szlovákiából; ezek korban egymástól nem áll
hatnak messze. W$ze a legújabb adatok szerint (Kowalski, 1 9 6 0 c : 4 5 1 ,  

valamint K. Kowalski és A. Sulimski szóbeli közlése) a következő 
kisrágcsáló-faunát szolgáltatta:

Pliopetaurista pliocaenica (Depéret)
Pliopetes cf. hungaricus Kretzoi 
Eutamias n. sp.
Glis cf. minor Kowalski 
Muscardinus sp. indet.
Zapodidae g. et sp. indet.
Prospalax priscus (Nehring)
Trilophomys pyrenaicus (Depéret)
Baranomys longidens (Kowalski)*

Tulajdonképpen B .  l ó c z y i  K o r m o s  (p . 3 0 9 .  lá b j . )
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Germanomys weileri Heller
Germanomys (=  Stachomys) trilobodon (K o w a l s k i)
Propliomys hungaricus (Kormos)
„Mimomys” cf. stehlini Kormos 
Cseria gracilis Kretzoi 
Apodemus sp. indet.
Apodemus cf. domináns Kretzoi 
Rhagapodemus sp. indet.

Ezzel a faunával szemben Ivanovce-B a következő kisrágcsáló- 
faunát szolgáltatta (Fejfar, 1961b: 48—82):

,,Petaurista” sp. indet.
Prospalax sp. indet.
Pliospalax sp. indet.
Cricetus cf. angustidens Depéret 
Cricetus sp. indet.
Baranomys sp. indet.
Trilophomys depéreti Fejfar 
Germanomys weileri Fejfar 
Germanomys helleri Fejfar 
Germanomys parvidens Fejfar
,,Leukaristomys vagui,} Fejfar ( — Stachomys =  Germanomys)
,,Laugaritiomys ivanovcensis” Fejfar (=Propliomys hungaricus 
Kormos)
,,Mimomys proseki" Fejfar ( =  Cseria gracilis Kretzoi) 
„Mimomys hassiacus" atavus Fejfar cf. stehlini)
Parapodemus cf. lugdunensis Schaub 
Apodemus sp. indet.

Először ezt a két faunát hasonlítva össze egymással, azt látjuk, 
hogy eltéréseik tulajdonképpen csak néhány részletre vonatkoznak; 
a fő kérdésekben, mint a Trilophomys fennmaradása, a Germanomys- 
csoport domináns szerepe és az Arvicolidák közt a Csma-maradványok 
túltengése stb. teljes összhangot mutatnak. Az eltérések viszont jelen
téktelenek; pl. a Trilophomys ritkább előfordulása Ivanovce-B faunájá
ban, vagy a Pliospalax hiánya a w^zei faunában. A kis-Sciuridák elmara
dása Ivanovcén lehet éppúgy elterjedésföldrajzi kérdés, mint egyszerűen 
a fauna hiányos képviseltsége a leletben.

Mindkét — egykorúnak vett — állattársaság faunatörténeti-krono- 
lógiai helyzetének megítéléséhez az alábbi szempontokat kell kiemelnünk: 

Roussillonhoz valójában csak a Trilophomys-nemzetség fennmara
dása köti a két faunát. A Pliopetaurista fellépése mindhárom faunában 
fácies-jellegnek látszik, annál is inkább, hogy a felsoroltaknál határozot
tan fiatalabb faunákból sem hiányzik ez az alak (Csarnóta-2). Igen nagy
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a szakadék azonban Roussillon és W^ze—Ivanovce közt a valódi Arvi- 
colidák tekintetében, melyek Roussillonnál még teljességgel hiányoznak, 
a két említett lelethelyen már számbelileg uralkodó szerepet játszanak 
nemcsak a rágcsáló-faunában, hanem az egész emlős-faunában is.

Éppen ez a tulajdonság az, amelyik W^zét és Ivanovcét szorosab
ban Séte-hez fűzi: ha az utóbbiról nem is ismerünk Trilophomys-t, 
ugyanazokat az Arvicolida-fajokat m utatja, mint ezek, t. i. Cseria-1 és 
„ Mimomys“ cf. stehlini-1 (=  ?occitanus). Emellett a Prometheomyinák 
(Germanomys =  Stachomys =  Leukaristomys) teljes hiánya esetleg W§ze 
és Ivanovce idősebb kora mellett szólhatna.

Végezetül elérkeztünk a csarnótai faunákhoz. Összehasonlításuk a 
közel álló faunákkal szemben a következő sajátosságokat eredményezte:

A Sciuridák-Petauristidák összehasonlítása a W^zével-Ivanovceval 
való teljes egyezést m utatja — a Pliopetaurista tekintetében ez Roussil
lon vonatkozásában is fennáll. Az előbbiekkel összevetve ugyanezt 
mondhatjuk el a Spalacidák tekintetében; a Pliospalax csarnótai és 
w^zei hiányát e vonatkozásban nem szabad túlértékelnünk.

Jó egyezést tapasztalhatunk a Leithiidák ( =  Gliridák) vonalán is 
W$ze és Csarnóta-2 közt — legalább is ennek alsó szinttájai tekinteté
ben. Ivanovce azonban — nyilván eltérd környezetviszonyai m iatt — 
itt  nem hasonlítható össze. A Cricetidák rossz megtartása és kis vizs
gálati anyaga lehetetlenné teszi az összehasonlítást, bár az anyag hiá
nyosságának ökológiai okai is lehetnek.

Döntő szerep ju t az összehasonlításban az Arvicolidáknak. A leg
jellemzőbb és az eddig feltárt szintekben Csarnóta korviszonyainak eldön
tésénél a legdöntőbb tény a Trilophomys hiánya. A kb. 150 000 átnézett 
maradvány mellett igen kicsi annak a valószínűsége, hogy ennek az 
alaknak a maradványai véletlenül nem kerültek még a kezünkbe. Arra 
sem gondolhatunk, hogy a Trilophomys, mint É-ibb területek lakója, 
Csarnótáig már nem húzódott le, mert hiszen a nemzetség ugyanabban 
az időben Dél-Franciaországban is élt. Hegyvidéki alakra sem gondolha
tunk itt. így a Trilophomys csarnótai hiányát mindenképpen rétegtani- 
kronológiai jelentőségűnek kell tekintenünk.

Még szembeszökőbb e faunák korkülönbsége a valódi Arvicolidák 
összehasonlítása alapján.

Mindenekelőtt feltűnik, hogy Csarnótán — akárcsak a Trilopho
mys — teljesen hiányzanak a W^zén és Ivanovce-B lelethelyen egyaránt 
gyakori Prometheomyinák, azaz a Germanomys-csoport ( =  Stachomys 
=  Leukaristomys) tagjai. Azután a kis Cseria gracilis, mely Csarnótán 
a mélyebb szintekben is ritkábban fordul elő, felfelé pedig fokozatosan 
eltűnik, mindkét említett helyen a leggyakoribb valódi pocokfélének bizo
nyult. Míg a w^zei faunában a Cseria mellett a Propliomys hungaricus 
a második helyet foglalja el, addig Csarnótán, mint láttuk, ez utóbbi 
adja a pocokfélék túlnyomó többségét. Ugyanekkor azonban nem sza-
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bad szem elől tévesztenünk, hogy Ivanovcén a Propliomys még csak 
egyetlen lelettel szerepel a faunában (egy ML, it t  Laugaritiomys ivanov- 
censis Fejfar néven). Ez az adat bizonyos mértékig a W^ze és Ivanovce- 
B közti korkérdés eldöntésére is alkalmas, amennyiben az utóbbi egyet
len Propliomys hungaricus-leletével szemben W^zén már gyakori, Csar- 
nóta-2 faunájában pedig, mint láttuk, dominanciája után e faj hirtelen 
el is tűnik. Megemlítjük végül a Dolomys nemzetséget is, melyet sem 
W^zéről, sem pedig Ivanovcéről nem m utattak ki. Csarnóta-2 szel
vényében felfelé emelkedő gyakorisággal jelentkezett és a beremendi 
faunába is átjött, de a csarnótaitól eltérő, nagyobb méretű fajjal. Ez a 
nemzetség a villányi faunaszakasz első felében (Beremend) a korai 
Mimomys-fajok mellett még jelentős példányszámmal m utatkozott és 
csak a felső-villányi faunák fellépésekor tűnt el végleg.

Amit az Arvicolidák összevetéséből tisztán láthattunk, azt m utat
ják a valódi Muridák is: mindhárom fauna Muridái élesen eltérnek a 
roussilloni Murida fauna összetételétől és mindháromban valószínűleg 
ugyanaz az Apodemus-alak dominál. Ami azonban éppen e faunák 
egymáshoz viszonyított korkérdésében döntő és az Arvicolidákkal kap
csolatban te tt megállapításokat minden tekintetben alátámasztja, az a 
fauna idegenszerű Murida-alakjának, a Rhagapodemus-nak a viselkedése. 
Ez az alak ugyanis Ivanovcéról még teljesen hiányzik, W^zén még csak 
ritkaságképpen bukkan fel, míg Csarnótán a legalsó szintekben csak 
elvétve fordul elő az anyagban és fokozatosan lesz mind gyakoribb, hogy 
a felső szintekben az Apodemus mellett szubdominánssá váljék. A vil
lányi faunák korai képviselői közt viszont már hiába keressük — úgy 
látszik, a csarnótai szakasz végével (akárcsak a Propliomys) teljesen 
eltűnt.

Mindezek a faunisztikai összehasonlítások teljes bizonyossággal iga
zolják a Boussillon— Ivanovce/A—Ivanovce/B—W^ze—Csarnóta/2 fauna
fejlődési sor helyességét, mint faunatörténeti-geokronológiai szelvényt, 
melyet Ivanovce—B-től kezdve megszakítatlan, folyamatos biológiai- 
faunaszukcessziós láncnak is tekinthetünk. E sor rögzítésével azonban 
Csarnóta rétegtani-kronológiai besorolása és helyzete is tisztázottá vált 
— az idősebb tagok felé. Felfelé, az alsó-pleisztocén felé ezt a továb
biakban kíséreljük meg.

Ha Csarnóta viszonylatában elfogadjuk a fentebb megállapított 
szelvény-rekonstrukciót (melyben a 25—0 szintekkel és az erre követke
zett, még Kormos idejében letermelt 5—6 m-nyi terra rossa-oszloppal 
képviselt Csarnóta-2 fölött — kétségtelen réteghiánnyal — következik 
a Csarnóta-1 lelethely világospiros csontbreccsa-oszlopa 2—3 m-rel, 
végül a Csarnóta-4mészmurvaszerü terra rossás kígyó-breccsájával zárul a 
sor a mai karsztfelszínen), akkor elsősorban azt a faunafejlődést kell 
röviden vizsgálat alá vennünk, amelyet ez a rétegsor bontakoztat ki. 
A rétegsor összefoglalva a következő:
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A csarnótai rétegsor faunafejlődési dinamizmusának legjellemzőbb 
tünete a valódi Muridák domináns szerepe a szelvény alsó szintjeiben, 
majd fokozatos — bár nem egyenletes — visszahúzódásuk, végül hir
telen, szinte teljes eltűnésük a szelvény tetején, az Arvicolidák egyidejű 
előretörése mellett. Ezzel létrejön a pliocén és alsó-pleisztocén, sőt egyál
talában a pliocén és pleisztocén közti faunaösszetétel legkiugróbb különb
sége, amikor a felső—pliocén Murida-dominanciájú faunái helyébe a pleisz
tocén gyakorlatilag kizárólagosan Arvicolida-faunái lépnek. Sajnos, meg 
kell állapítanunk, hogy a Csarnóta-4 lelethely feltáratlansága következ
tében éppen a pliocén— pleisztocén határán bekövetkezett nagy fauniszti- 
kai átalakulás mennyiségi lezajlását a spektrumban rögzíteni még nem 
tudjuk; ehhez feltétlenül szükséges lesz e lelethely gondos feltárása, 
amit remélhetőleg a közeljövő ásatásai meghoznak.

A Muridák eltűnésével, pontosabban a Muridák és Arvicolidák közt 
bekövetkezett mennyiségi eltolódás, ill. dominancia-átváltás mellett a 
herpetofaunában bekövetkezett mennyiségi eltolódásokkal, az erdei Sciu- 
ridák és Leithiidák ( =  Gliridák) visszahúzódásával, ill. a sztyep-elemek 
fokozatos előnyomulásával igazolt pliocénvégi erdő-visszahúzódás Csar- 
nóta faunatörténetének fő jellemzője. Ezek az adatok kétségtelenül 
m utatják, hogy más faunákkal összehasonlítva, Csarnóta nem m utat 
egységes képet, hanem a p l i o c é n v é g i  n a g y m é r e t ű  f a u n a 
á t a l a k u l á s  n é h á n y  u t o l s ó  m o z z a n a t á t  adja.

Ennek az átmenetnek a rekonstrukciójához és az alsó-pleisztocén 
faunajelleg kialakulásának megismeréséhez feltétlenül szükséges Csar- 
nótát a nálánál fiatalabb, vagy felső szinttájával egykorú néhány leg
fontosabb faunával összevetnünk. E téren elsőnek Podlesice közép-len
gyelországi faunáját említjük, ahonnan a következő kisrágcsáló-együttest 
ismerjük (Kowalski, 1956, 1958 és Kowalski szóbeli közlése):

Glis minor Kowalski 
Baranomys lóczyi Kormos*
Polonomys insuliferus (Kowalski)
Cseria gracilis Kretzoi 
Apodemus domináns Kretzoi

Ha eltekintünk a még tisztázatlan kapcsolatú Polonomys-tói, min
den valószínűség mellett Csarnóta rétegsorának legmagasabb szinttájával 
egyidős faunával van itt  dolgunk. Finomabb besorolásra természetesen 
a viszonylag kis fauna nem alkalmas, sőt újabb leletek még biztosított
nak vélt helyét is megingathatják, mégis nagy valószínűséggel az adott 
besorolást fogadhatjuk el.

Következő faunaként azt említhetjük, melyet Fejfar legutóbb 
ism ertetett Ajnácskőről (Hajnácka), mégpedig a klasszikus aszti faunát

Valójában B. kowalskii n. sp. (p. 309. lábj.)
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tartalmazó lakusztris homokok fedőjében, ennek letarolási felületén tele
pült piroklasztikus képződményekből. Erről a helyről Fejfar a követ
kező kisrágcsálókat említi, ill. írja le (1961a: 261—262; 1961b: 48—82):

Sciurus sp. indet.
Prospalax priscus (Nehring)
Baranomys sp. indet.
„Prometheomy ̂ “ -csoport 
Mimomys hcijnáckensis Fejfar 
Mimomys hintoni Fejfar 
Mimomys kretzoii Fejfar 
Mimomys pliocaenicus minor Fejfar 
Parapodemus sp. indet.

A fauna legjellemzőbb vonása a Baranomys és a négy — bármennyire 
is kezdetleges, a zománc-beöblösödésekben még cementlerakódást alig 
mutató — Mim от ys-í aj együttes fellépése, azaz a Csarnóta-faunák egy 
jellemző alakjának fennmaradása az alsó-pleisztocén jellegzetes képvi
selőivel biztosított korú legalsó-pleisztocén faunában.

Ajnácskővel nagy vonásokban egykorúnak — csak eltérő kifejlődé- 
sűnek — kell tekintenünk Beremend-5 faunáját, a beremendi faunák 
— sajnos — egyedüli, gyüjtőfaunába nem egyesített faunaegyüttesét, 
melyet a következő alakok képviselnek a kisrágcsáló-faunában (Kret- 
zoi, 1956: 41—42):

Prospalax priscus (Nehring)
Rhinocricetus(4) sp. indet.
Dolomys milleri Nehring 
Mimomys méhelyi Kretzoi 
Mimomys sp.
Beremendimys noszkyi Kretzoi

Egy a Mimomys pliocaenicus-hoz fogazatának szabásában közel 
álló, de kisebb és primitívebb Mimomys-faj jelenléte a Csarnótáról egy 
kisebb fajjal (D. nehringi) ismert Dolomys-nemzetség nagyobb képvi
selőjével (D. milleri), mely mindkét helyen szubdomináns szerepet já t
szik az Arvicolidák közt, valamint a valódi Muridák nagy ritkasága 
stb. egybehangzóan amellett szól, hogy a csarnótai faunatípussal még 
némi kapcsolatban álló, de már kétségtelenül fiatalabb fauna a legalsó
pleisztocénnél idősebb nem lehet.

Egy Dolomys-faj szubdomináns fellépése a beremendi Arvicolida- 
faunában — szemben a hasonló alakok teljes hiányával a Kárpátok övé
ből és attól É-ra — az első adat arra, hogy a Villányi-hegység környéke, 
ill. Dél-Magyarország az alsó-pleisztocénben egy más állatföldrajzi zó
nába tartozott, mint a Kárpátok öve és ennek É-i folytatása. Valószí
nűleg ez az állatföldrajzi elkülönülés lesz az oka annak is, hogy Ajnácskő-2
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és Beremend közt olyan mélyreható eltérések mutatkoznak. Ez kb. 
ugyanaz az ellentét, m int a D-i öv Dolomys—Pliomys—Dinaromys-fau
nájának ellentéte az É-i zóna Mimomys—Pliomys—Microtus-os Arvico- 
lida-társulásaival a bihari faunaszakaszban.

Nehezen értelmezhető, de nagyjából — és legalább egy részben — ide 
sorolható Gundersheim F. Heller által leírt faunája, melyből a követ
kező aprórágcsálókat ismerjük (1936:99—160):

Sciurus sp. indet.
Glirulus (,,Amphidyromys”) pusillus (Heller)
Baranomys lóczyi Kormos
„s,Ungaromys nanus Kormos“ (— 4} Germanomys parvidens Fejfar) 
Germanomys weileri Heller 
„Mimomys“ hassiacus Heller 
Mimomys pliocaenicus Major 
Mimomys pusillus (Méhely)
Mimomys reidi Hinton 
Mimomys newtoni Major 
Laguropsis helleri (Kretzoi)
Arvicola sp. indet.
Apodemus atavus Heller

A felsorolt alakok közül az ,, Amphidyromys“ (Glirulus?) pusillus, 
Baranomys ,,lóczyi,“ ,, Ungaromys nanus“ (melynek Püspökfürdő ilyen 
nevű, sokkal magasabb fejlettségi fokot elért és bizonyos tekintetben 
más irányban specializált alakjához — Kormos, 1932 — semmi köze 
sincsen), a Germanomys weileri és „Mimomys“ hassiacus a Séte—Iva- 
novce—W^ze-faunatípus jellegzetes képviselői, a többi viszont az átla
gos felső-villányi faunák (pl. Villány-3) megszokott alakja; kivétel ez 
alól az Arvicola sp.; ennek a szóban forgó két faunatípus bármelyikébe 
való besorolása teljes lehetetlenség. Azt viszont itt  nehezen tudnánk 
eldönteni, hogy ebben az esetben nem inkább egy igen fiatal Mimomys 
pliocaenicus-M2-ről volt-e szó, vagy egy fiatalabb faunából véletlenül 
bekeveredett darabbal állunk szemben ?

A Gundersheimben feltételezhetően összekeveredett két faunatí
pusra visszatérve, az idősebb faunaelemet hozzávetőleg W^ze és Csar- 
nóta-2 közé helyezhetnénk; az ettől élesen elváló felső-villányi elem való
színűleg egy más lelethelyről származik (Gundersheimnél annakidején 
több előfordulás gyűjtését együtt kezelték — az akkori gyűjtési gyakor
latnak megfelelően), amit azonban ma már, egy negyed évszázad távol
ságából eldönteni aligha leszünk képesek.

Az É-i faunaterület érdekes faunáját írta le nemrég K. Kowalski 
(1960b: 155—192) R^bielice Królewskie-ről. A fauna bizonyos tekintet
ben — ha távolról sem olyan mértékben, mint a gundersheimi — a csar-
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nótái faunajellegre visszautaló alakok mellett a felső-villányi faunatí
pussal való keveredés jeleit m utatja. Aprórágcsálói:

G/is(?) sp. indet.
Sicista sp. indet.
Prospalax priscus (Nehring)
Bciranomys sp. indet.
Villányid exilis Kretzoi
Mimomys polonicus Kowalski
Mimomys cf. stehlini Kormos
Mimomys reidi Hinton
Apodemus sp. indet.

Az említett alakok közül a Baranomys — bármelyik fajhoz tartoz
zék is — a csarnótai faunajelleget domborítja ki, a ,,Mimomys“ cf. steh
lini mint igen primitív alak, szintén inkább efelé hajlik kor szempont
jából. A M. polonicus ezek mellett egy nagy term etű M. pliocaenicus- 
előfutár, az itt előforduló Villányid-anyag viszont inkább tűnik a V. 
exilis ősibb jellegeket felmutató elődjének, mint a felső-villányi alak 
típusos képviselőjének.

Mindent egybevetve, ezt a faunát csarnótai öröksége mellett is 
inkább egységes alsó-villányi állattársaságnak tekinthetjük; arról ter
mészetesen nem lehet egyelőre szó, hogy a faunák láncolatába ponto
sabban besorolhassuk.

A felsorolt faunákkal eljutottunk a felső-villányi faunatípus határáig; 
ezt az állattársaságot részben a valdarnói faunák nagyemlős-együttesei
ből, másrészt a szintén klasszikussá vált villányi-hegységi apróemlős- 
faunákból jól ismerjük — nem beszélve arról, hogy a pliocén—alsó
pleisztocén elhatárolás kérdésében már úgysem játszanak szerepet 
(legalább is a kisemlősök tekintetében).

FAUNASZAKASZOK ÉS ELHATÁROLÁSUK

Az előzőkben a Csarnóta-2 lelethelyen feltárt faunaanyag kiérté
kelése révén alkalmunk nyílt az 1956-ban (Kretzoi, 1956: 92—93) 
a Villányi-hegység faunafejlődésére alapított alsó-pleisztocén-kronológia 
pliocén felé való kibővítésére, ill. a roussilloni faunával való összekap
csolására. Ennek ismeretében az aszti emelet szárazföldi sztratotípusá- 
ból kiindulva, a nem tengeri rétegtan számára úgyszólván megszakítat
lan faunafejlődési sort rögzíthettünk az aszti szárazföldi megfelelőjével 
kezdődő legfiatalabb földtani korok idejére.

A fentiekben a szóba jövő legfontosabb faunák alapján megálla
pított faunafejlődési sorrend az európai szárazföldi képződmények ala
pulvételével a következő rétegtani tagolást teszi lehetővé (a magasabb 
tagok az 1956-ban adott tagolás alapján):
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1. R u s c i n i u m  n. (párhuzamosítása a tengeri rétegtan aszti 
emeletével, ill. elhatárolása vagy részbeni azonosítása a plaisanci emelet 
felé teljesen bizonytalan, ill. gyakorlatilag kivihetetlen). — Sztrato- 
típus: Roussillon-fauna (Perpignan).—Fekü-faunák: elszegényedett Hip- 
punon-faunák (hiányosan ismertek). Fedő-faunák: Csarnóta-faunák (1. 
ott). — Faunajelleg (szintfauna): afro-orientális Siluridákkal, primitív 
békákkal (Diplopelturus), kihalt madártípusokkal kevert hal—kétéltű— 
hüllő—madárfaunán kívül gyakorlatilag ismeretlen rovarevő-fauna, több 
Papionoidea-majom (Dolichopithecus, „S e m r to p i th e c u s a rágcsálók 
közül orientális Sciuridák (Pliopetaurista), Castor, a „kis Trogontherium,> 
=  Hystricomys, egy nagy Hystrix-faj, valódi Cricetus (angustidens), 
Cricetida-oldalágak ( Trilophomys, Ruscinomys), Muridák (Stephanomys, 
Parapodemus), a Lagomorphák közül Leporidák, Prolagus, a ragadozók 
közül az első európai valódi Canidák (Ruscinalopex), ugyancsak az első 
ismert Ursidák (,,Helarctos” =  Ursulus, Protardos), Mustelidák, mint 
a //ippurzon-faunákból átszármazott Plesiogulo és az első valódi Metes, 
valódi Viverridák (Viverra pepratxi), valamint az orientális régió felé 
mutató Ailuridák (Parailurus), végül a //zpparzon-faunabeli típusoktól 
eltérő Machairodontida-csoportok (Therailurus, Megantereon, Epima- 
chairodus) és valódi Felidák (Felis, Lynx). A patások közül a maszto
donokat az Anancus- és Mamrri«/-nemzetség képviseli (valódi Elephan- 
tidák nélkül), mellettük 1—2 tapirfaj, az Equidák közül a Hipparion-ok 
(még nem jelennek meg az Eqaus-csoport tagjai), az orrszarvúak közül 
a leptorhinus-fokozat, Suidákból a Propotamochoerus, Cervidák közt 
régies-orientális típusok (,,Rusa”, Narboniceros), a Bovidák közül pedig 
kevés antilop-maradvány mellett az első európai Bovina, a Parabos. Az 
egész fauna jellegét az uralkodóan erdei elemekkel képviselt orientális 
faunatípus adja; ezek mellett kevés Ш ррапол-faunabeli „túlélő" alak 
és több — a későbbi villányi faunák nagy K-i faunafeltöltését bevezető 
— észak-amerikai bevándorló egészíti ki. — Jellegzetes faunái: Roussillon, 
Montpellier, Ajnácskő (lakusztris homokok !), Ivanovce-A, Kahul-me- 
dence stb.

2. C s a r n ó t a n u m  Kretzoi 1959 (párhuzamosítása az aszti 
emelettel, ennek részeivel vagy a reuveri emelettel stb. keresztülvihe- 
tetlen). — Sztratotípus: Csarnóta-2 (kiegészítve lefelé W^ze, felfelé 
Csarnóta-4 faunaszukcesszióival). — Fekü-faunák: Roussillon-faunák 
(1. ott). Fedő-faunák: alsó villányium beremendi faunaszintjének faunái 
(1. ott). — Faunajelleg (szintfauna): nagyemlős-faunájában a rusciniu- 
métól nem tér el lényegesen (ill. a különbségek nem eléggé ismertek). 
Kisemlős-faunájából felemlíthetjük az újonnan felbukkanó vagy (a rus- 
ciniumbeli alakok hiányos ismerete miatt) bizonytalan kezdő fellépésű 
rovarevőket (Beremendia, Shikamainosorex, Petényiella, Petényia, Asori- 
culus — de a ma itt  élő nemzetségek nélkül), a rágcsálók közül a válto
zatos pele-faunát (Dryomimus, Glirulus, Glis, Muscardinns), a további
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Cricetida-oldalhajtásokat ( Baranomys), primitív Arvicolidák (Cseria, 
Dolomys, Prometheomyinák — Germanomys stb. — és Propliomys) 
első felbukkanását, új Murida-típusok ( Apodemus, Rhag apodemus, Mic- 
romys) fellépését — mindent egybevetve a régi típusok (Trilophomys, 
Ruscinomys stb.) ideig-óráig tartó fennmaradása mellett a faunaössze
tétel nagymérvű (főleg mennyiségi) megváltozását. Ragadozó faunája 
kevéssé ismert (túlélő típusok, mint Agriotheriidák mellett újak is: 
Arctomeles-Parameles, Xenidis stb.), patásállatai közt látszólag a kérőd
zők modernizálódtak a roussilloniakhoz képest (részletes adataink azon
ban erre vonatkozólag még nincsenek). Faunajellegében délkelet-ázsiai 
bevándorlókkal ( Glirulus, Cricetinus) az orientális vonások erősödnek, 
fokozódó erdei hatással. —Jellegzetes faunái: Csarnóta-2, 3, 1, 4, W§ze-1, 
2, Ivanovce-B, Ajnácskő (bazalttufák), Barót-Köpec, Wölfersheim, 
Malusteni, Beresti, Odessza (katakombák), Séte (Ruscinomys-lelethely), 
Podlesice stb.

A csarnótai faunaszakasz jól felbontható két faunaszintre: egy 
alsó (w§zei faunaszint) és egy felső (cserhegyi faunaszint) tagra. 
Ezeket a szinteket röviden a következőkben jellemezhetjük:

W ^ z e i  s z i n t :  Rágcsáló-faunájában domináns a Cseria és 
Germanomys (=  Stachomys =  Leukaristomys), Trilophomys pedig még 
megjelenik. — Faunák: W^ze-l, Ivanovce-B, Wölfersheim, Podlesice és 
talán további, nem eléggé ismert összetételű faunák.

C s e r h e g y i  s z i n t :  a Trilophomys-nemzetség már végleg el
tűnt, ugyanez a helyzet a Germanomys-alakkörrel, viszont az Arvico
lidák vonalán domináns a Propliomys (=  Laugaritiomys), gyakori 
a Dolomys és eltűnőben van a Cserm-populáció. Az erdei jelleg ural
kodó. — Faunák: Csarnóta-2, 3, 1, 4, Malusteni stb.

3. V i l l á n y i u m  Kretzoi 1941 (párhuzamosítása a praetig- 
lium-tigliummal és más többé-kevésbé ebbe az időszakba eső emelettel 
egyelőre megoldhatatlan): Sztratotípus: Villány-3.—Fekü-íaunák: a felső 
csarnótanum cserhegyi faunaszintjének állattársasága. Fedő-faunák: 
Betfia-íaunák (Lagurodon—Allophaiomys- és Lagurodon—Prolagurus- 
szint), a bihari emelet alsó tagja. — Faunajelleg (szintfauna): a nagy
emlős-faunában a Perrier—Valdarno faunák jellemző alakjai, több, 
a roussilloni—csarnótai faunákból átörökölt alakkal, különösen a raga
dozók közt. Űj alakok it t  a valódi Canis- és Vulpes-fajok, a patások 
közül a masztodonok mellett fellépő valódi Elephantidák (Protelephas, 
Archidiskodon), a kihaló Hipparion mellett tömegesen fellépő valódi 
Equinák ( Allohippus, Macrohippus, Asinus) stb., melyeket tapírok, 
az orrszarvúak közt az etruscus-csoport, Suidáknál az első Sus-marad
ványok, a szarvasok közül pedig — néhány ősi szabású, ,,rusoid” típus 
mellett — Euctenoceros, Praealces (=  Libralces) stb. kísérnek, végül 
a Bovidák közül az első modernebb Bovinák (Leptobos, Yakopsis).
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Nagy rágcsálói közt a Trogontherium, Castor és Hystrix nemek sorolhatók 
fel. Apróemlős-falmájában a rovarevők és rágcsálók jelentősek. Előbbiek
nél nagyfontosságú az új Soricicla-nemzetségek (Sorex, Crocidura, Neo- 
mgs) megjelenése. Utóbbiak viszont a Muridák szinte teljes eltűnésével, 
ill. az Arvicolidák mindent háttérbe szorító dominanciájával az egész 
faunajelleget alapvetően átformálják. Az Arvicolidák közül megemlí
tendő egyes primitív típusok (Dolomgs stb.) fennmaradása az idő
szak elején, valamint a Mimomys, Lagurodon, Kislángia, Cldhrionomgs 
és más nemzetségek megjelenése a villányi szakasz folyamán (miközben 
a Mimomys-í&jok nemcsak az Arvicolidák, de az egész kisemlős-fauna 
uralkodó tömegben élő alakjai). A Lagomorphákat a Hypolagus, Plio- 
lagus, Orydolagus (?) és Lepus nemzetségek képviselik a Leporidák, 
az Ochotona és a Prolagus pedig az Ochotonidák közül.

Ezt az időszakot — amennyiben a különböző felfogások szerint 
más-más terjedelmű villafranchiummal azonosíthatjuk — általában két 
részre bontják: egy alsó részre, a tulajdonképpeni villafranchiumra, 
melyben a valódi Elephantidák mellett még masztodonok is előfordul
tak és egy felső részre, masztodonok nélkül, csak ,,Elephas” meridio- 
nalis-szal; ezt saintprestiumnak hívj ák. ,Tekintettel azonban arra, hogy 
az elefántok és masztodonok környezetigénye igen különböző lehetett, 
hiányuk az elefántos faunákban még távolról sem jelenti szükségképpen, 
hogy abban az időben már nem éltek masztodonok. Éppen ezért sokkal 
biztosabban alapíthatunk földtani korhatározást és elhatárolást a kis
emlős-fauna faunaösszetételében tapasztalt változásokra. Ennek alapján 
két nagyobb faunaszintet tudunk elkülöníteni:

B e r e m e n d i  f a u n a s z i n t  (Dolomys—Mimomys-szint, K ret- 
zoi, 1956): csarnótai összetételű rovarevő-fauna ( Shikamainosorex is), 
ősi szabású (kezdődő cementlerakódásos) Mimomys-fajok mellett még 
Dolomys (a Kárpátoktól É-ra az utóbbi ismeretlen), viszont a további 
villányi Arvicolidák (Clethrionomys, Kislángia, Lagurodon, Allophaio- 
mys) még hiányoznak. — Faunatípus: Beremend-5.

V a l d a r n ó i  f a u n a s z i n t  (Arnium): a Shikamainosorex már 
hiányzik, helyette a rovarevőknél a Sorex és Crocidura, a rágcsálóknál 
pedig a Clethrionomys, Kislángia, Lagurodon és Allophaiomys pocok
nemzetségek lépnek fel újakként. — A Dolomys (amelynek viszont 
a mediterrán vidékeken kérdéses az eltűnése) itt  eltűnik, miközben 
a Mimomys-fajok uralkodó szerepre jutnak. — Faunatípus: Yal d’Arno 
superiore fauna; a kisemlős-fauna szempontjából tulajdonképpen Vil- 
lány-3.

4. B i h a r i u m  K retzoi 1941 — részletes ismertetését 1956-ban 
közöltük (K retzoi, 1956:92—93). Pótlólag az o tt mondottakhoz még 
hozzáfűzhetjük, hogy a 7—8. faunaszintet gyakorlati okokból célirányo
sabb a következő 3 faunaszakaszba összevonni:
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B e t f i a i  f a u n a s z a k a s z  (Lagurodon— Allophaiomys- szint és 
Lagurodon-ktmeneti szint, részben). Faunatípus: Betfia (=Püspök- 
fürdő)-2, vagyis K ormos püspökfürdői főfaunája (1930:40—56).

N a g y h a r s á n y h e g y i  f a u n a s z a k a s z  (Lagurodon-ätme- 
neti szint, részben; Lagurodon—Crocidura-szint; Lagurodon—Lepus-szint 
és Lagurodon—Pitgmys-szint). Faunatípus: Nagyharsányhegy-4.

T e m p l o m  h e g y i  f a u n a s z a k a s z  (Pitymys—Microtus-
szint és M icrotus-Arvicola-szint). Faunatípus: Villány-8/9—11.

VONATKOZÁSOK MÁS KRONOLÓGIAI RENDSZEREK K EL

A fentebbiekben már többször hangsúlyoztuk, hogy az it t  részletei
ben ism ertetett rétegtani-kronológiai rendszer a többé-kevésbé használt 
tengeri rétegtani rendszerekhez csak igen bizonytalanul kapcsolódik. 
Őszintén szólva — ennek így is kell lennie!

Elutasító állásfoglalásunk alapjai a következők:
1. a tengeri rétegtani beosztásokkal szemben a tengeri sztratigráfia 

időegységeivel való párhuzamosítás bizonytalansága (és nem egyszer 
teljes gyakorlati lehetetlensége);

2. a tengeri rétegtan kivétel nélkül diasztrófikus lithosztratigráfiai 
egységeinek kronosztratigráfiai csonkasága (miután éppen az elhatáro
lás szempontjából döntő szakaszaik h iányoznak!);

3. e rétegtani fogalmak negyedkorra eső elnevezései nagy részé
nek nem a rétegtan köréből vett neve és tartalma, vagyis érvénytelen 
képzése és szabálytalan átvétele a rétegtani nomenklatúrába és hierar
chiába (ezek a szárazföldi jég előnyomulási és visszahúzódási állapotaira, 
tengerszint-ingadozási oszcillációs adatokra, ősemberi kultúrákra, éghaj
lati vélt típusokra stb. alapított fogalmak, ill. nevek).

Elutasító álláspontunk természetesen csak az utolsó kategóriában 
említett, formailag hibásan alkotott fogalmakra vonatkozik feltétel 
nélkül; a nem tengeri rétegtan fogalmainak érvényességét k o r l á t 
l a n u l  e l i s m e r j ü k  — a t e n g e r i  k é p z ő d m é n y e k r e .  
I t t  is nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy ezek mindaddig nem teljes 
értékűek, míg azokat vagy a mélyföldtani kutatási eredmények alapján 
nem-diasztrófikus, tehát az emelethatárokig kibővített lithosztratigráfiai 
komplexumokra nem tudják kiegészíteni, vagy — miután ez az esetek 
legnagyobb részében keresztülvihetetlen — az életfejlődés nem-diasz
trófikus alapjaira helyezkedve biosztratigráfiai, ezen keresztül tehát 
k r o n o s z t r a t i g r á f i a i  fogalmakká nem tudják azokat kiegé
szíteni.

A tengeri sztratigráfia ebben az esetben sem lehet több, mint a ten
gerek élettörténete; a szárazföldek történetét rögzítő rétegtant sem adni, 
sem pedig feleslegessé tenni nem tudja. Hogy mindkét rétegtani rendszer 
kiépítése után ezek mennél aprólékosabb egyeztetése, ill. párhuzamos!-
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tása — és a két rétegtan egységes holosztratigráfiában végrehajtandó 
egységesítése mikor — ill. milyen mértékben — történik meg, az a jövő 
kérdése. Pillanatnyi feladatainkat azonban ez nem befolyásolhatja !

A fentiek szem előtt tartásával faunaszukcessziós, szárazföldi, 
felső-pliocén—alsó-pleisztocén rétegtanunkkal szemben főképpen négy 
rétegtani rendszer jön tekintetbe összehasonlítás, párhuzamosítás és 
bizonyos tekintetben a prioritás szempontjából. Ezek:

1. Az Északi-tenger D-i partvidékének (Dél-Anglia, Belgium, Hol
landia, Észak-Németország) jórészt H armer által a dél-angliai réteg
sorra alapított rétegtana. Ez a lenhamiannel kezdődik és a gedgravian, 
waltonian, new-bournian, butleyan, icenian, chillesfordian és weybour- 
nian emeleteken keresztül ju t el a szárazföldi biosztratigráfiával érint
kező cromerianig. Ezzel párhuzamosan fut az anversienre diszkordán- 
san települő belga—holland rétegtani beosztás diestien—casterlien—scal- 
disien—poederlien—amstelien sora. A két sorozat párhuzamosítása a 
következőképpen történik: diestien — lenhamian, casterlien =  gedgravian, 
scaldisien +  P o e c l e r l i e n  — waltonian és amstelien =  newbournian -)- but
leyan.

A korábban mondottak fenntartása mellett megkísérelt párhuzamo
sítás az északi-tengeri rétegtani rendszer és szárazföldi faunaszukcesz- 
sziós rétegtanunk közt a következő eredményeket adja:

Biztos — ha nem is finomrétegtani nagyságrendű — párhuzam 
áll fenn a cromerian (s. str.) és a bihari emelet egyes részei, valószínűleg 
felsőbb tagjai közt. A bizonytalanságot a szárazföldi rétegtan vonalán 
az a tény okozza, hogy nem tudjuk ebben a pillanatban eldönteni, vajon 
a Lagurodon—Prolagurus-sor a cromeri faunákból ökológiai-állatföld
rajzi okokból hiányzik-e vagy pedig ezek felső-bihari kora miatt. Ezek
nek a kérdéseknek az eldöntése után is okoz még nehézségeket a cro
meri szint bizonytalan elhatárolása.

Nem kevésbé kérdéses a Norwich—Chillesford—Weybourne Crag- 
sor párhuzama a villányi emelet felsőbb részével, míg a Red Crag felső 
részének (newbournian—butleyan) a villányi emelet alsó részével való 
párhuzama a Macrohippus és Protelephas fellépése alapján inkább elmé
letileg valószínűsíthető.

Teljesen a sötétben tapogatódzunk, amikor a lenhamian—gedgra
vian—waltonian, ill. a belga—holland megfelelőinek faunaszukcessziós 
rétegsorunkkal való párhuzamosítását kíséreljük meg.

2 . Az Alsó-Rajna völgye hollandiai folyóvízi-szárazföldi üledék
sorának tanulmányozása alapján van  der V lerk az 1948—1953. évek
ben egy új, helyi rétegtant dolgozott ki (1950, 1953; van  der V lerk— 
F lorschütz, 1953). Rétegtana a felső-pliocén reuveri emelete és a holocén 
közt a praetigliai, tigliai, taxandriai*, needi, drenthei, eemi, tubantiai eme

* Később ( A n o n . ,  1957) ezt az emeletet az eburoni, vaali és menapi eme
letekre bontották fel.
22  40563 -  M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. -  22
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leteket különbözteti meg. Az egész pleisztocén átfogó tagolásából a szá
razföldi rétegtan szemszögéből nézve legbiztosabb a tigliai emelete, me
lyet Tegelen jól ismert gerinces-faunájára alapított. Rétegtanilag is ez 
a legjobban körülhatárolt emelete. Tegelen alapján a felső-villányi, tehát 
valdarnói szakasszal azonosítható ez az emelet. Sokkal bizonytalanabb 
a praetiglium alsó-villányi párhuzama, még bizonytalanabb a reuveri 
emelet párhuzama valamelyik felső-pliocén taggal. Valamivel megalapo
zottabb a taxandriai és bihari emelet párhuzama, nagy vonalakban, 
finomrétegtani igények nélkül.

Természetesen a van  der VbERK-féle folyóvízi rétegtan párhuzamo
sítása a tengeri sztratigráfia megfelelő tagjaival csak a szárazföldi réteg- 
tan közvetítésével hajtható végre.

3. Az északi-tengeritől teljesen függetlenül, sőt ezt megelőzően 
építették ki a Földközi-tenger partközeli—parti képződményeire alapí
to tt rétegtant, mely a tortonai rétegsorra diszkordánsan települve É-on 
a plaisanci—aszti—calabriai—villafrankai, D-en pedig az aszti—calab- 
riai—szicíliai emeletsort adta. Az É-i sor tehát a villafrankai emelet 
révén folyóvízi sorozattal zárult. A sorozat elhatárolása lefelé mind 
É-on, mind D-en a diasztrófia m iatt teljesen bizonytalan. A plaisanci— 
aszti tagok egymáshoz való viszonya mindmáig tisztázatlan (hol egymás 
fölötti emeletnek, hol pedig csak eltérő, de egykorú kifejlődésnek tekin
tik őket). A párhuzamosítás — többé-kevésbé — biztos pontja a villa
frankai homoksorozat ősemlős leleteinek adatszolgáltatása, ahol a két 
masztodon-faj mellett az Archidiskodon meridionalis-1 is kimutatták. 
Ezek együttes előfordulása igazolja az összlet egykorúságát a villányi 
emelet valamelyik részével, ill. alsó-villányinál nem idősebb korát. A fau
nának a felső-villányi tagot magában foglaló kora igen valószínű, a val
darnói klasszikus faunával való biztos rétegtani kapcsolatának ismerete 
nélkül azonban ez ki nem mondható. E rétegtan párhuzamosítása az „alpi 
sztratigrafia” glaciálisaival és interglaciálisaival (L o na , 1950) teljesen 
bizonytalan.

A villafrankai homokösszlet villányi emeleten belüli pontos helyé
nek ismerete nélkül nem dönthető el az sem, vajon a calabriai emelet 
az alsó-villányi tagnak felel-e meg vagy idősebb annál. Esetleg a villa- 
frankaival mint íáciesek többé-kevésbé fedhetik is egymást. Még bizony
talanabb a szicíliai emelet helye : helyét csak a tengeri rétegsorok egymás
utánjában tudjuk megadni, a villafrankai taggal való viszonya éppoly 
bizonytalan, mint elhatárolása felfelé. Végül az aszti emeletről csak any- 
nyit tudunk biztosan, hogy — akárcsak a vele önkényesen, viszont annál 
határozottabban azonosított roussilloni gerinces-faunákat magába záró 
homokösszlet — a Hipparion-faunás és a villányi-villafrankai faunás 
képződmények közt foglal helyet, vagyis időben a középső-pliocén és 
alsó-pleisztocén közt. Nem sokat szűkít az időszak terjedelmén az sem, 
ha az aszti és plaisanci emeletek önállóságának elfogadása esetén leha
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sítjuk belőle alul a plaisancit — mert hiszen sejtelmünk sincsen arról, 
hova tegyük ezt a határt a szárazföldi képződményeknél.

4. A ponto-káspi rétegtan kiédesedő lakusztris képződményeinek, 
ill. erre következő folyóvízi-szárazföldi egymásutánjának kialakult helyi 
tagolása, ill. nevezéktana a Hipparion-faunás pontusi fölött a kimmeriai, 
kujalniki, akcsagüli, apseroni emeleteket különbözteti meg az alsó
pleisztocénig bezárólag. Nagyvonalú párhuzamosításuk az akcsagüli folyó
vízi homokösszlet m&sztodonos-meridionalis-os leletei, valamint a hopri, 
tamani stb. faunák gazdag anyagai alapján a villányi faunaemelettel, 
a trogontherii-s homokösszletek a kairi stb. faunák révén (apseroni) a 
bihari faunákkal biztosítva van; ugyanígy az odesszai katakombák fau
náinak csarnótai kora sem lehet kétséges, vagy a szalcsi, kaguli, P rut 
medri faunák jó része is „aszti” kort biztosít az ún. kucsurgani faunás kép
ződmények nagy részének. Finomrétegtani besorolásuk és párhuzamosítá
suk azobanmégsok megoldandó kérdést tesz fel a megindult faunarevíziós 
munkálatokat végző specialistáknak. így pl. újabb faunaleletek bebizonyí
tották, hogy a kujalniki emelet csarnótai—villányi faunatagok határától 
a bihari faunák végéig terjed, tehát az egész legalsó—alsó-pleisztocént 
foglalja magában.

Ugyanekkor még nem is tettünk kísérletet a botanikai alapokra fek
tetett szárazföldi rétegtani próbálkozásokkal való párhuzamosításokra 
(pl. a reuveri emelet besorolása stb.) vagy a SzAFER-iskola Kroscienko— 
Mizerna sorozatának értékelésére, melynek Kroscienko—Huba közti ned
vesség-emelkedése a csarnótai faunák erdő-maximumával, különösen 
pedig a Huba—Mizerna közti gyors ütemű kiszáradás a csarnótai—bere- 
mendi faunák közti hirtelen erdőtlenné válással mutat meglepő párhuza
mot (Szafer , 1954: 128). Nem térünk ki számos európai részlet-szinte
zés mellett a nem európai rétegtani tagolásokra sem — ezek tárgyalása 
messze túlmenne e munka célkitűzésein.

Mindent egybevetve: láthatjuk, hogy a használatban levő réteg
tani beosztások finomabb párhuzamosításának kilátásai mind az egymás 
közti, mind pedig a szárazföldi képződményekkel való párhuzamosítás
ban igen csekélyek. A közvetlenül előttünk álló feladatok zavartalanabb 
megoldása szükségessé teszi mindenekelőtt a tengeri rétegtantól függet
lenített, önálló szárazföldi rétegtan felépítését. Ehhez a nem diasztrofikus 
faunatörténet — tömegvizsgálatokkal, mennyiségi-statisztikus kiérté
keléssel alátám asztott — egymást követő eseményeiből építjük fel a kro- 
nosztratigráfiát, amely ennek a tagolásnak a diasztrofikus lithosztratig- 
ráfiával szemben, a megszakítás nélküli kronológia előnyeit biztosítja.

22* - 7
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FAUNA UND FAUNENHORIZONT VON CSARNÖTA
Von

M. K r e t z o i

Es ist allgemein bekannt, dass unser — auf die zeitliche Umwand
lung der Molluskenfaunen im Mediterranschelf West- und Südeuropas 
gegründetes — klassisches Stratigraphie-System besonders in seinen jüng
sten Abschnitten zu versagen droht. Als Ursache dieser kritischen Lage 
ist einerseits das Umschalten von einer marinmalakologischen Basis 
auf eine terrestrisch-mammalogische, andererseits aber das Versagen 
einer Korrelation der einzelnen stratigraphisch-chronologischen Zeit- 
und Schichtenkategorien anzugeben.

Verf. arbeitet seit über 3 Jahrzehnten am Ausbau einer von der 
marinen Stratigraphie unabhängigen, autonomen terrestrischen Strati
graphie. Die nachteiligen Folgen der regionalen Isolation und der vorwie
gend diastrophischen Natur der terrestren Sedimentation beseitigen zu 
können, muss diese auf biostratigraphische, eben dadurch kontinuierlich- 
chronostratigraphisch darstellende Basis aufgebaut werden (K r etzoi , 
1927, 1938, 1941a, 1941b, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961a, 1961b).

Der Ausbau einer solchen autonomen terrestren Stratigraphie 
— vorerst der postmiozänen Faunenfolgen — verläuft in zwei, bald nach-, 
bald aber nebeneinander laufenden Phasen: die erste steckt sich zum 
Ziel, die aufeinander folgenden Faunentypen (Stufenfaunen) festzustel
len ( K r etzo i , 1953, 1954), die zweite ist bestrebt, die Zeitdauer der ein
zelnen Stufenfaunen durch quantitativ-faunistische Massenuntersuchun
gen in kürzeste feinstratigraphische Zeitabschnitte bezeichnender Mas
senverhältnisse der einzelnen Faunenvergesellschaftungen aufzuteilen 
und so D o m i n a n z p h a s e  (innerhalb der Artdauer) a l s  f e i n s t e  
s t r a t i g r a p h i s c h - c h r o n o l o g i s c h e  E i n h e i t  e i n z u 
f ü h r e n  ( K retzo i , 1956, 1957).

Zur Basis — und zugleich zum virtuellen Stratotypus für Jüngst- 
pliozän-Altpleistozän — dieser Stratigraphie wurden die Faunenfolgen 
im Karpatenbecken gesetzt, die bekanntlich für die Pliozän-Strati
graphie eine Reihein der lokalen malakologischen Stratigraphie veranker
ter, reicher Hipparion-Fsainen verschiedener Standortbedingungen auf
zubringen hat, während ihrem Jüngstpliozän-Altpleistozän die klassi
schen und seit über einem Jahrhundert bekannten Faunenfolgen des 
Villányer Gebirges zu Grunde liegen (P e t é n y i , 1864; K orm os , 1937; 
K retzo i , 1956). Eben in den letzten Jahren schrieb über sie B. K ü r t é n : 
„The 'preglaciar mammals of Hungary hold a key position in the pale
ontological chronology of the earlier Quaternary in Europe. The rich
ness of these faunas, especially as regards the smaller mammals, together
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with the chronological sequence of localities, contribute to a picture of 
faunal evolution during the approximate time span Gtinz to Mindéi 
which is not surpassed by discoveries in any other area“ ( K u r t e n , 
1960:5).

Die Aufschlussarbeiten der letzten Jahre stellten die bisher nur sehr 
flüchtig behandelten ältesten Fundstellen des Villányer Gebirges, die 
Fundstellen Csarnóta-1—4 (K r e t z o i , 1956), besonders aber die für Mas
senuntersuchungen sehr geeignete Fundstelle Csarnóta-2 in ein neues 
Licht ( K r e t z o i , 1958), indem cs sich erwies, dass ihre Faunenentwick
lung höchstwahrscheinlich die Zeitspanne erfasste, in der die Umwäl
zung aus dem typisch jungpliozänen Faunenbild ins Ältestpleistozäne 
vor sich gegangen ist.

Eine kurze — und z. T. vorläufige — Schilderung dieser Ereignisse 
und der sie dokumentierenden Fauna sei im Folgenden gegeben.

FUNDSTELLEN UND FUNDUM STÄNDE

Die Faunenfundstellen von Csarnóta gehören zu den am spätesten 
entdeckten unter denen des Villányer Gebirges. M. P á l f y  war der erste, 
dem einige fossilführende, mit Terrarossa ausgefüllte Spalten im ani- 
sischen Dolomit am flachen Bergrücken des Cserhegy S von Csarnóta in 
den zerstreuten Steinbrüchen auffiel (Sc h a f f e r  und P á l f y , 1900; 
Sc h a f f e r , 1905). Auf seine Anregung besuchte T. K ormos anlässlich 
seiner ersten Sammelreise zu den Fossilfundstellen des Villányer Gebir
ges in 1910 ( K orm os , 1911, 1917) auch diesen Fundort und sammelte 
daselbst an zwei Stellen. Die erste — die wir als Fundstelle Csarnóta-1 
bezeichnen ( K retzo i , 1956: 168) — liegt im Sattel zwischen dem Cser
hegy und dem in der O-W-Richtung des Gebirges im W liegenden Ten- 
keshegy, dicht an der Landstrasse Pécs — Eszék (Ősiek). Etwa 400 m öst
lich von der ersten liegt eine zweite Fundstelle — Csarnóta-2 — wo 
K ormos in 1910 und auch später wiederholt sammelte (sog. Macacus“ - 
Fundstelle, K or m os , 1911, 1917). Csarnóta-З liegt dicht neben der von 
K ormos z . T. ausgebeuteten Fundstelle Nr. 2. Endlich liegt noch wei
ter östlich, etwa 200 m von Nr. 2—3 entfernt die Fundstelle Csarnóta-4, 
wo zuerst K . A. R e m é n y i  im Jahre 1950, in späteren Jahren Verf. sam
melte ( K r e t z o i , 1956: 171).

Von diesen vier Fundstellen waren Nr. 1 und 2—3 zur Zeit wo sie 
paläontologisch durchforscht worden sind, bloss an Ort und Stelle zu
rückgelassene Spaltenausfüllungen (Terrarossa-Säulen), während die sie 
einschliessenden Dolomitmassen durch den Bergbau bereits weggeschaf
fen worden sind. Fundstelle 4 ist dagegen eine vertikale Wand im Dolo
mit — ebenfalls durch den Bergbau aufgeschlossen — die eine durch ver
härtete Terrarossa ausgefüllte Spalte durchquert. Das Fossilmaterial



346 KRETZOI M.

stam mt aus dem höhlenartig ausgeräumten Teil dieser Spaltenausfül- 
lung.

An den Fundstellen Nr. 1 und Nr. 4 wurde die Spaltenausfüllung 
verhältnismässig nahe der ursprünglichen Oberfläche aufgeschlossen, 
während an den Fundstellen Nr. 2—3 relativ bedeutend tiefere Lagen der 
Roterde zugänglich wurden. Obwohl ein zahlenmässiges Fixieren der 
Tiefen nachträglich an gewisse Schwierigkeiten stösst, kann mit gewis
ser Sicherheit behauptet werden, dass Csarnota-l die Ausfüllung der 
oberen 3—6 m einer Spalte ans Tageslicht brachte, Csarnóta-4 praktisch 
bis zur ursprünglichen Oberfläche reicht und nur Csarnóta-2 und auch 
3 grössere Tiefen der Roterde-Ausfüllung aufgeschlossen hat. Im letzten 
Fall musste sogar die von K ormos abgetragene bzw. abgesprengte etwa
4—5 m hohe Terrarossa-Wand zur Zeit der ersten Sammlungen wenig
sten 10 m unter der Oberfläche begonnen haben, wozu noch die — mit 
der obenerwähnten verhärteten Terrarossa-Wand zusammen — 11 — 12 
m später aufgeschlossene Terrarossa-Masse gerechnet, Csarnóta-2 ein 
bis 20 m tiefer reichendes Profilstück der Ablagerungen vertritt als die 
oberflächlichen Fundstellen Nr. 1 und Nr. 4.

Entsprechend den Tiefenverhältnissen sind an den verschiedenen 
Fundstellen auch die petrographischen Verhältnisse recht verschieden. 
Die oberflächennahen Spaltenausfüllungen der Fundstelle Nr. 4 bilden 
eine fest verkittete Knochenbrekzie, voll mit Schlangenwirbeln. Sie 
wechsellagern mit einem weniger verkitteten, an Terrarossa sehr ar
men gelbgefärbten Sinterbrei. An Fundstelle Nr. 1 ist die Ablagerung 
eine gelblichrote, ebenfalls verkittete, stellenweise Sinterbrei enthaltende 
Terrarossa. Endlich an Fundstelle Nr. 2 beginnt das Profil mit einer 
versinterten, intensiv dunkelroten Terrarossa, die nach unten zu immer 
weniger verkittet ist, dagegen erst ins rötlich dunkellila übergeht, dann 
immer dunkler wird, um endlich nach einigen Lagen humusreichen 
schwärzlich-dunkelbraunen Tones wieder etwas lichter zu werden. Die 
dunkelrot-lila gefärbten Tonlagen trocknen — im Gegenteil zu den san
dig zerbröckelnden humushaltigen Lagen — poligonal aus und beste
hen vorwiegend aus Kaolinit (DTA-Test von M. F ö l d v á r i-V ogl in: 
K r e t z o i , 1956).

DIE FAUNA VON CSARNÓTA

Das im Laufe der letzten 50 Jahre an den vier Fundstellen von 
Csarnóta gesammelte umfangreiche faunistische Material ist so in bezug 
auf Durchforschung der Fundstellen, wie auf Untersuchung des ge
sammelten Materiales sehr verschieden behandelt worden. So ist Fund
stelle Nr. 3 vollkommen unerforscht (die von hier aufgesammelten 
Knochen genügen bloss zur rohen stratigraphischen Einstufung — K r et
zoi , 1956: 171). Fundstelle Nr. 4 kann ebenfalls als praktisch unerforscht
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angesehen werden (Kretzoi, 1956: 171); die bisherigen Probesammlun
gen reichen bloss zur ersten Orientierung bezüglich Faunencharakter 
und stratigraphische Einstufung der obersten Lagen der Fundstelle 
aus. An beiden Fundstellen sind die Möglichkeiten einer weiteren Auf
schliessungsarbeit günstig — an Fundstelle Nr. 4 sogar äusserst viel
versprechend. — Das Gegenteil gilt für Fundstelle Nr. 1, die noch 1910 
vollkommen ausgebeutet worden ist. Zum Teil muss dasselbe von der 
Fundstelle Nr. 2 gesagt werden, deren obere 4—5 m von K ormos ab
getragen bzw. abgesprengt worden sind. Von beiden Fundstellen be
schrieb er vorwiegend nur Grossäugetierreste; die Kleinfauna spielte 
in seiner Aufsammlung damals noch eine ziemlich untergeordnete Rolle. 
Nachdem aber unsere weiteren Aufschlüsse an dieser Lokalität neben 
Unmengen von Kleintierresten nur ganz spärliche Bruchstücke von 
Überresten der Grossäugetierfauna lieferten, kann die Faunenfolge der 
Fundstelle Nr. 2 nur in den tieferen Lagen, und auch hier nur auf die 
Kleintierfauna ermittelt werden. Diese Umstände gerechtfertigen wohl 
Verfassers Verfahren, indem er in bezug auf die Fauna der Fundstelle Nr. 1 
und der oberen Lagen der Fundstelle Nr. 2, die K ormos in einer gemein
samen Faunenliste aufzählte (1937), bloss die Literaturangaben wider
gibt und nur die Fauna der in Lagen von 25—30 cm gesammelten, 
sorgfältig geschlämmten Ablagerungen näher behandelt.

Csarnota-1

Die zuerst durch T. K ormos (1911) bekanntgegebene, dann durch 
Ergänzungen und Korrektionen von I. B o l k a y  (1913), L. V. M é h e l y  
(1914), G. J. v. F e j é r v á r y  (1918) u. a. erweiterte Faunenliste stellt 
sich aus folgenden — z. T. noch immer revisionsbedürftigen — Formen 
(Zahlen hinter den Namen geben die Stückzahl der Reste an) zusammen:

Chondrula tridens (Müller) — 2 
Helicella hungarica Soós et Wagner — 5 
Helix pomatia L inné — 14 
Bufo viridis (Laurenti) — ?
Rarta esculenta L i n n é  — ?
Lacerta sp. ind. — ?
Monitor deserticolus ( B o l k a y ) — ?
Ophisaurus intermedius B o l k a y  — ?
Ophidia indet. — 138 
Testudo sp. indet. — 1 
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 5 
Prospalax priscus (N e h r i n g ) — 3 
Dolomys (? milleri N e h r in g ) — ?
Apodemus sp. indet. — 3
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Canis sp. (aff. etruscus F alconer) — 5 
Vulpes (s. 1.) praecorsac K ormos — 32 
Vulpes (s. 1.) sp. indet. — 14 
Paratanuki martelinus (Petényi) — ?
Protardos (?) sp. indet. — 7 
Baranogale cf. beremendensis (Petényi) — 5 
Xenidis pilgrimi (Kormos) — 1 
Mustela palerminea (Kormos) — 1 
Mustelidarum g. et sp. indet. — 3 
Panthera (s. 1.) sp. indet. — 72 
cf. Epimachairodus sp. indet. — 2 
Hypolagus beremendensis (Petényi) — 71 
Pliolagus beremendensis (Kormos) — 1 
Stephanorhinus sp. indet. — ?
Tragelaphinarum g. et sp. indet. — 2

Drei weitere Namen — Felis manul, Lutra lutra, Cricetulus phaeus — 
müssen aus der Faunenliste, als sicher falsche Bestimmungen, end
gültig verschwinden.

Csarnota-2

Aus den oberen, durch die Steinbrucharbeiten als Terrarossa-Wand 
zurückgelassenen, versinterten Ablagerungen dieser Lokalität wird durch 
T. K ormos und Mitarbeiter auf Grund seiner Aufsammlungen aus den 
Jahren 1910, 1916 und 1930 eine stattliche Faunenliste angegeben 
( K orm os , 1937) — der aber zugleich eine Reihe kritischer Bemerkungen 
hinzugefügt werden müssen; bloss Bemerkungen, nachdem ein grosser 
Teil des Materials (besonders die Kleinsäuger) nicht mehr aufzufinden 
ist und so die nicht einwandfreien Bestimmungen nur bezweifelt, nicht 
aber korrigiert werden können. Nach diesen führt diese Fundstelle 
folgende W irbeltierformen:

Testudo lambrechti Szalai
Pliogallus kormosi Ga il l a r d
Pliogallus crassipes Ga il l a r d
Hirundo sp. indet.
Pyrrhocorax (?) sp. indet.
Talpa praeglacialis K ormos  — ist wahrscheinlich mit T. csarnótana 

K retzoi (s . S. 352) der tieferen Lagen dieser Lokalität identisch und 
nicht mit T. fossilis P e t é n y i  ( =  T. praeglacialis K ormos).

Galemys semseyi K ormos — wohl eine Desmana-Art (cf. kormosi 
Sc h r e u d e r ).

Erinaceus sp. indet.
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Beremendia fissidens (P etényi) — kann z. T. auch auf Shikamai- 
nosorex marine (Sulimski) bezogen werden.

Petényi hungarica K ormos
Crocidura kornfeldi K ormos — muss als sicher falsch gestrichen 

bzw. höchstwahrscheinlich mit Asoriculus gibberodon (P etényi) ersetzt 
werden.

Rhinolophus sp. indet.
Innuus cf. florentinus Cocchi — früher Macacus praeinnuus K ormos 

genannt (K ormos, 1914a), scheint eher einen Papioniden aus den Doli- 
chopithecus-Kreis zu vertreten.

Prospalax priscus (N ehring)
Apodemus sylvaticus (L inné ) — kann wohl eher mit A. domináns 

K retzoi der tieferen Lagen (s. S. 357) identifiziert werden.
Apodemus sp. indet. — ist mit Rhagapodemus frequens K retzoi 

zu identifizieren (s. S. 357).
Baranomys lóczyi K ormos
Dolomys milleri N ehring — höchstwahrscheinlich eher die klei

nere Art Dolomys nehringi K retzoi der tieferen Lagen der Fundstelle.
Dolomys hungaricus K ormos — mit Dolomys nicht näher verknüpft; 

ist als Propliomys hungaricus (K ormos) anzuführen (K retzoi, 1959: 
243).

Pliolagus beremendensis (K ormos)
Hypolagus brachygnathus (K ormos) — ist Synonym der älteren 

PETÉNYÉschen Benennung, demnach als H. beremendensis (Petényi) 
zu registrieren.

Canis mosbachensis Soergel — Identität mit dieser unglaublich, 
kann evtl, mit einer der Valdarno-Wölfe näher verwandt sein, die 
ihm zeitlich näher stehen.

Mustela palerminea (Petényi)
Baranogale helbingi K ormos — ist Synonym zu Baranogale bere

mendensis (Petényi), muss also diesen Namen führen.
Pannonictis pliocaenica K ormos — Vorkommen bei Csarnóta nicht 

gesichert, möglicherweise eher Xenictis pilgrimi (K ormos).
Epimachairodus hungaricus K retzoi — sicher nicht diese zeitlich 

weit abstehende Art von Püspökfürdő (Biharium!).
Cervus (4Rusa) sp. indet.
Megaceros cf. dupuisi Stehlin  — höchst unwahrscheinlich.
Alces sp. indet. — ist sogar für eine entsprechend primitive Art 

von Praealces (== Libralces) zu gross.
Capreolus aff. pygargus Gmelin  — ist sicher falsch bestimmt; die 

Reste gehören — vielleicht mit obenerwähnter 4Rusa sp. zusammen 
— zum „Pliocervinen” von Roussillon, dessen Geweihreste als Cervus 
pyrenaicus D epéret beschrieben wurden, während die dazugehörige 
Oberkieferbezahnung dem Capreolus australis zugestellt wurde. Die Art
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verdient mit — dem Perrier-Cerviden gegenüber — charakteristisch 
primitivem Geweih (Augenspross sehr hoch angelegt) und pliocervinem 
Gebiss als besondere Gattung unterschieden zu werden, wozu die Bezeich
nung Narboniceros n. g. (Genoholotypus: Cervus pyrenaicus D epéret) 
vorgeschlagen wird.

Tragelaphus cf. torticornis A ymard — muss in die von P ilgrim 
und Schaub aufgestellte Gattung Gazellospira gestellt werden.

Procamptoceras cf. brivatense Schaub
Hemitragus cf. bonali H arle et Stehlin
Dieser Faunenliste ist noch Promimomys cor K retzoi hinzufügen, 

welche Form Verf. auf Grund einer kleinen Aufsammlung an der Ober
fläche der von K ormos zurückgelassenen Fundstelle in 1954 beschrieb 
(K retzoi, 1955:89). Die beigegebene Faunenliste dieser Aufsammlung 
wiederholt z. T. die bereits seit K ormos bekannten Arten nebst einigen 
neu dazugekommenen, von denen aber — ebenso wie auch dort Croci- 
dura kornfeldi durch Asoriculus gibberodon (P etényi) ersetzt werden 
muss — statt Allocricetus bursae wohl Cricelinus europaeus, s ta tt Para
podemus sp. sicher Apodemus cf. domináns, s ta tt Apodemus? sp. die 
Art Rhagapodemus frequens und statt Apodemus sp. (kleine Art) zwei
felsohne Micromys praeminutus zu stellen ist, endlich die mit Vorbehalt 
dem Clethrionomys zugeteilten zwei alten Zähne entweder auf Cseria 
oder auf Propliomys bezogen werden müssen.

Seit dem Jahre 1956 wird an dieser Fundstelle alljährlich plan- 
mässig weiter gegraben, wobei erst der von K ormos noch zurückge
lassene Terrarossa-Hügel abgetragen, dann Lagen von 25—30 cm Mäch
tigkeit in einem Schacht von 1,5XL0 m Grundfläche nacheinander 
ausgehoben wurden. So sind bereits — die oberflächliche Lage mit Nr. 0 
bezeichnet — Lagen 1—25 eingesammelt und zum grössten Teil aus
geschlämmt, die bis einschliesslich Lage 15 statistisch ausgewertet wer
den konnten.

Auf Grund dieser Ausgrabungen lässt sich die Fauna des unteren 
— d. h. unter dem bereits von K ormos abgetragenen Terrarossa-Hügel 
liegenden — Schichtenkomplexes, inwieweit es schon durchgearbeitet 
werden konnte, im Folgenden darstellen (an Pflanzenresten können 
neben den häufigen und nur in den untersten Lagen selten gewordenen 
Celtis-Samen nur 2—3 nicht näher bestimmte Angiospermen-Samen 
erwähnt werden):

Diplopoda indet. — Überreste von Diplopoden sind durch die ganze 
Schichtenfolge vereinzelt zu finden.

Gastropoda div. indet. — Landgastropoden sind in den oberen 
Lagen häufig, mit Lage 10 beginnend, nach unten zu werden sie selten. 
Von Interesse sind eine wohl neue Limaciden-Form mit ausserordent
lich dickem Schild und die Gastrocopta-Exemplare, die ziemlich häufig 
sind. Eine Bestimmung des interessanten Materials ist von E. K rolopp
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zu erwarten, der sich bereit stellte, das ganze Mollusken-Material der 
Fundstelle zu bearbeiten.

Pisces div. indet. — Knochenbruchstücke, meist Wirbel von kleinen 
Fischen, sind im Material ziemlich regelmässig, doch in geringer Zahl 
anzutreffen. Ihre Bearbeitung ist von L. B er ink ey  (Ungar. National- 
museum) zu erwarten.

Megalob at rachidae (?) indet. — Amphizoele Wirbel eines Riesensala
manders aus den untersten Lagen unterstreichen die südostasiatischen 
Beziehungen der Fauna.

Tritmus sp. indet. — Ganz vereinzelt kommen Reste einer kleinen 
Molchart, die wohl zu dieser Gattung zu stellen ist, in fast allen Lagen 
vor.

Salamandra sp. indet. — Ein einziges Belegstück (Lage Nr. 21).
Anura div. indet. — Anurenreste — in überwiegender Mehrzahl 

der Gattung Bufo gehörig — kommen im ganzen Schichtenkomplex 
massenhaft vor, doch am häufigsten in den unteren Lagen, wo sie die 
40% des gesamten Fossilmaterials erreichen, während sie in den oberen 
Lagen um 10% liegen. Neben Bufo-Arten sind noch Pelobates-Reste 
häufiger, während Bombina-Knochen sowie Pliobatrachus nur als Selten
heiten auftauchen. Merkwürdig ist das fast vollkommene Fehlen von 
Rana-Resten. Eine nähere Sortierung des über 20 000 Knochenstücke 
umfassenden Anuren-Materials ist einer späteren Bearbeitung Vorbehalten.

Lacerta ruscinensis D epéret . — Die L. viridis nahestehende, doch 
von dieser so morphologisch wie besonders im ökologischen Verhalten 
abweichende fossile Art von Roussillon ist an der Fundstelle massen
haft gefunden worden. Interessant ist die quantitative Verteilung der 
Art in verschiedenen Tiefen: in den Lagen 0—3 sind sie neben den 
dominanten Schlangenresten weit zurücktretend, in den Lagen Nr. 
4—7 sind sie das dominante Faunenelement, um nach einer kleinen 
Pause (Lagen Nr. 8—9) wieder zur absoluten Dominanz emporzusteigen 
und nur in den unteren Lagen hinter den Anuren die zweite Stelle ein
zunehmen. Unter den in Lage 7 mit einer Stückzahl von 6177 gipfelnden 
Masse von Lacerta-Knochen ist diese Art die häufigere; neben ihr kommt 
eine

Lacerta sp. indet. von agilis-Grösse durch weniger Überreste vertre
ten vor.

Anguis sp. indet. — Eine nicht näher bestimmte Blindschleiche 
ist in der Fauna in quantitativ recht schwankender Stärke vertreten. 
In den oberen Lagen sind sie nicht sehr häufig, um in den Lagen Nr. 
6 und 7 auf eine Stückzahl von 986 bzw. 3257 heraufzuspringen, in 
den unteren Lagen aber wieder bescheidene Stückzahlen zu erreichen. 
Ihre Maxima fallen mit den Lacerta-Maxima so auffallend zusammen, 
dass daraus auf eine waldlebende Lebensweise der L. ruscinensis geschlos
sen werden muss.
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Ophisaurus intermedius B o lk ay .^— Die grossen Schuppen dieser 
stattlichen Art sind in den oberen Lagen nicht selten; mit Lage 10 ver
schwinden sie aber, um erst in einer der untersten aufgeschlossenen Lagen 
(Nr. 21) wieder aufzutauchen. Das auffällige Zurücktreten dieser aus
geprägten Steppenform in den Lagen mit vorwiegend waldbewohnenden 
Typen ist eine gute Bestätigung der über Lacerta bzw. Anguis gesagten.

Varanus (Monitor) deserticolus B o lk ay . — Dürftige Bruchstücke 
kommen sehr vereinzelt in den höheren Lagen (bis Lage Nr. 7) vor, 
wo sie neben Ophisaurus auch das Steppen-Element vertreten.

Ophidia div. indet. — Die Schlangenreste, in der Mehrzahl Colub- 
riden, spärlicher Viperiden, geben in den oberen Lagen das dominante 
Element der Fauna, treten aber mit Lage Nr. 4 zurück und bleiben 
besonders in den Lagen Nr. 6—7 hinter den Lacertiliern weit zurück, um 
in den untersten Lagen auch von den Anuren aufs Mehrfache überboten 
zu werden.

Testudo cf. lambrechti Szala i. — Spärliche Überreste einer Testudo- 
Art sind aus den höheren Lagen wohl dieser Art zuzuschreiben, die 
von K ormos in der oberen Terrarossa-Säule der Lokalität gesammelt 
wurde.

Aves div. indet. — Vogelreste sind in sämtlichen Lagen vorhanden, 
aber in keiner erreichen sie eine höhere Stückzahl und geben ein ziem
lich dürftiges Material ab. Nachdem ihre eingehende Bearbeitung noch 
nicht vorgesehen werden konnte, kann zurzeit bloss soviel bemerkt 
werden, dass im Material neben Resten der grossen Pliogallus-Formen 
solche von Passeriformes (Turdus-Arten usw.), Spechte und andere, 
mehr waldbewohnende Formen vorhanden zu sein scheinen.

Talpa csarnótana K retzoi (1959: 238). — Über 100 verschiedene 
Überreste einer kleinen Talpa-Art — auf die ganze Schichtenfolge ziem
lich gleichmässig verteilt — verweisen auf eine T. minor F reudenberg  
( =  T. gracilis K ormos) an Abmessungen ähnliche, doch von dieser 
durch abweichende Proportionen (Humerus ist durch massivere Gestalt 
des Proximalkopfes und kürzeren Schaft ausgezeichnet) zu unterschei
den. Dieselbe Art scheint auch bei Roussillon vorgekommen zu sein.

Talpa cf. fossilis P e t é n y i. — Viel seltener als obige ist eine wei
tere, T. fossilis P etényi an Grösse gleichkommende Form, deren Iden
titä t mit dieser villányisch-biharischen Art nicht ohne weiteres ange
nommen werden darf.

Desmana sp. indet. I. — Spärliche Überreste einer nicht näher be
stimmbaren grösseren Art sind in sämtlichen Lagen des Profils als 
Seltenheit vorzufinden.

Desmana sp. indet. II. — Ebenso spärlich kommt eine weitere, an 
Grösse D. pontica Schreuder ähnliche Art in der Fauna vor.

Beremendia fissidens (P e t én y i). — Von den über 400 Knochen
resten von Riesenspitzmäusen sind etwa 2/3 dieser — ursprünglich
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von Beremend bekanntgewordenen — Art (Petényi, 1864: 10—70, 
Taf. 1, Fig. 5a—o) zuzuschreiben. Von den in jüngeren (Microtus- und 
Pitymys-Arten führenden) Faunen des Altpleistozäns vorkommenden 
ähnlichen Funden, die eher mit „Blarina” ucrainica (Pidoplichko) 
identifiziert werden müssen, sind sie durch grössere Dimensionen und 
primitiver gebauten I2 zu unterscheiden.

Shikamainosorex ( ?Blarinoides) mariae (Sulimski) (Taf. II. Fig. 3.).
— Die bereits in 1956 hier zuerst nachgewiesene, später auch von W§ze
— auf Grund besser erhaltenen Materials — vorgelegte und als Blarinoides 
mariae von Sulimski beschriebene zweite Riesenspitzmaus scheint mit 
der aus Japan knapp vorher beschriebenen Shikamainosorex-Art gene
risch ident zu sein. Eine Revision der älteren Materialien zeigte, dass 
die Art auch bei Beremend vorgekommen ist.

Petényia hungarica Kormos (Taf. I. Fig. 1; Taf. II. Fig. 2.). — Durch 
weit über 100 Zahn- und Knochenfunde aus sämtlichen Lagen nachge
wiesen, scheint diese ursprünglich von Villány-З beschriebene, aber von 
den meisten Fundstellen des Villányium und der Csarnóta-Stufe mehr
weniger gleichalten Lokalitäten des ausgehenden Pliozäns nachgewie
sene Art vom Anfang des obersten Pliozän bis zur Oberkante des unter
sten Pleistozäns (also des Villányiums), ja evtl, auch über diese Grenze 
hinaus (Betfia?) gelebt zu haben.

Asoriculus gibberodon (Petényi) (Taf. II. Fig. 1.). — Die bei Csar- 
nóta ebenfalls durch über 100 Belege bekannte Art ist zuerst von Petényi 
aus der Knochenbrekzie von Beremend als Crocidura gibberodon beschrie
ben (1864: 73—76, Taf. I. Abb. 7a—b). Trotzdem gab ihr Kormos 
70 Jahre nach der posthum erschienenen Beschreibung PetényTs an 
Hand von Villány-З gesammelten Fundstücken der Art die Benennung 
Soriculus kubinyii n. sp. (Kormos, 1934b: 303—305, Abb. 36). Soriculus 
und Nesiotites gegenüber entschieden primitiver gebaute untere I, sowie 
abweichende Grösse und abweichendes Verhältnis zwischen C-P führten 
zum Ab trennen von diesen als eigene Gattung, bzw. Untergattung Asoricu
lus (Kretzoi, 1959: 238). Die Art ist neben ungarischen und polnischen 
Faunen der Csarnöta-Phase im ganzen Villányium verbreitet — ins 
Biharium steigt sie aber sicher nicht hinauf.

Petényiella gracilis (Petényi) (Taf. I. Fig. 3—4.). — Die von Peté
nyi als Sorex gracilis beschriebene (1864: 70—72. Taf. I. Abb. 6a—c.), 
später aber von Kormos unter dem neuen Namen Pachyura pannonica 
beschriebene und abgebildete Art (1934b: 306, Abb. 38.) wurde von 
diesem irrtümlich als ein Crocidurine aufgefasst. Gefärbtes Zahn
schmelz und morphologische Einzelheiten erfordern aber die Zuweisung zu 
den echten Soricinen als eine der Soriculus-Gruppe in gewissen Beziehungen 
sehr nahestehende besondere Gattung: Petényiella (Kretzoi, 1956: 160; 
Kretzoi, 1959: 239).

Sorex (s. 1.) sp. indet. (Taf. I. Fig. 2.). — Zwei weitere Soriciden von
23 40563 — M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. —
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Csarnóta-2 sind zu mangelhaft belegt, um eingehender umrissen zu wer
den. Form und Proportionen des unteren I sprechen aber gegen eine 
Vereinigung mit Sorex oder anderen bekannten Soricinen. Bessere Aus
kunft ist vom Vergleich mit den W^ze-Formen — cf. Sorex hibbardi 
Sulimski, S. kretzoii Sulimski und Zelceina soriculoides (Sulimski) — 
zu erwarten (Sulimski, 1959, 1962).

Hemiechinus cf. samsonowiczi (Sulimski) — Ganz vereinzelt eund einer 
näheren Untersuchung nicht unterziehbare Bruchstücke sind wohl die- 
servon W^ze beschriebenen Form zuzuweisen (Sulimski, 1959: 129—132).

Chiroptera div. indet. — Fledermausreste sind in sämtlichen Lagen 
der Fundstelle ziemlich häufig, doch verhältnismässig in den Lagen 
7—18 besonders gut belegt, wo sie etwa 25% der Säugetierreste betra
gen, während diese Zahl im oberen Abschnitt auf unter 20% fällt, in 
den untersten Lagen sogar auf etwa 15%. Obwohl sie noch nicht ein
gehend untersucht werden konnten, ist auf Grund flüchtiger Besichti
gung festzustellen, dass die Rhinolophiden in dieser Chiropteren-Fauna 
weit stärker vertreten sind als in den anderen mehr-weniger gleichalten 
Faunen und dass unter ihnen auch bereits unbekannte Exoten Vorkom
men.

cf. Dolichopithecus sp. indet. — Vereinzelte Belege von einem ziem
lich grossen Papioniden aus den oberen Lagen der Fundstelle lassen auf 
einen Dolichopithecus nahestehenden Affen schliessen. Die von Kormos 
von ebendaher gesammelten und ohne Beschreibung als Macacus prae- 
innuus n. sp. bezeichneten (in späteren Arbeiten als M. cf. florentinus 
Cocchi aufgezählten) zwei Milchzähne eines ebenfahs papioninen Affen 
könnten evtl, auch dieser Form zugewiesen werden.

Macaca sp. indet. — Aus einigen spärlichen Fragmenten ist auf 
das Vorkommen einer kleinen Macaca-Art in der Fauna zu schliessen.

Sciurus sp. indet. — Ein Fragment eines oberen Molaren lässt 
keine nähere Bestimmung zu.

Eutamias (?) sp. indet. — Vereinzelt auftretende spärliche Zähne 
eines kleinen Sciuriden sind auf eine — bei W^ze besser belegte — Art 
dieser Gattung, oder evtl, von Tamiops zu beziehen, welch letztere aus 
ökologischen Gründen besser in die Fauna hineinpassen würde, als oben 
zitierte Taiga-Gattung.

Pliopetes hungaricus Kretzoi (1959: 239—240). — Eine zweite, 
ebenfalls ziemlich allgemein, aber spärlich auftretende kleine Sciuriden- 
Form der Fauna ist von obiger durch folgende Merkmale scharf zu tren
nen : Querschnitt der Molaren rhombisch, sta tt vier nur zwei, diagonal 
gestellte Wurzeln und vor allem an Hylopetes erinnernde, tief-runzelige 
Oberfläche des Schmelzes (Taf. III. Fig. 1—3.). Die Art ist neben Csar- 
nóta-2 auch in der Fauna von W^ze vorhanden.

Pliopetaurista n.[g. pliocaenica (Depéret). — Zwei gut erhaltene obere 
P und ein M-Fragment reichen zum Feststellen eines der orientalischen
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Petaurista nahestehenden mittelgrossen Flughorns in der Fauna. Artlich 
ist das Tier mit dem Scimopterus pliocaenicus Deperet’s aus der Rous
sillon-Fauna ohne weiteres zu identifizieren, generisch aber auf Grund 
der unvergleichlich seichteren Gruben und Gräte der Zahnoberflächen 
und überdies weniger komplizierte Verästelung derselben als entschie
den abweichende, bzw. primitivere Gattung abzutrennen, wozu die 
Bezeichnung Pliopetaurista n. g. (Genoholotypus: Scimopterus pliocae
nicus Depéret) in Vorschlag gebracht wird, ln ihren Merkmalen über
m ittelt diese Form zwischen Petaurista und der Miopetaurista n. g. 
(Holotypus: Sciurus gibberosus Hofmann) des europäischen Miozäns.

Glirulus ( Amphidyromys ?) gemmula n. sp. — Eine der merkwür
digsten Tierarten der Fauna ist der durch einen einzigen oberen M aus 
der Lage 15 vertretene Zwergschläfer der heutzutage japanischen Gat
tung Glirulus. Die winzig kleinen Dimensionen (0,8 X 0*75 mm), nach 
gleichem Bauplan angeordneten komplizierten Querleisten und besonders 
die deutliche orocaudale Furche und breiter Wulst an der Lingualwand 
des Zahnes schliessen eine andere Bestimmung als Glirulus aus. Zeit
licher und räumlicher Abstand zwischen unserer Form und der bereits 
lebenden, sowie kleinere Dimensionen und mehr quadratische M der er- 
steren erübrigen jede Diskussion um die spezifische Selbständigkeit des 
Csarnóta-Fundes. Die Zuweisung der rätselhaften Amphidyromys pusil- 
lus Heller aus der altvillänyischen (?) Fauna von Gundersheim zu die
se Gattung ist sehr wahrscheinlich. Eine spezifische Trennung von 
unserer Form wird durch abweichende Dimensionen begründet.

Dryomimus eliomyoides Kretzoi (1959: 240). — Etwa 1000 verschie
dene Zähne eines Leithiiden ( =  Gliriden) aus sämtlichen Lagen des Pro
fils verweisen auf eine Merkmale der Gattungen Dryomys, Myomimus, 
Eliomys, Miodyromys und gewissermassen auch Peridyromys in sich 
vereinigenden kleinen Form mit ziemlich unreduzierten P4, Miodyromys- 
artig getrenntem Protoloph an den oberen M mit Dryomys gegenüber 
komplizierterem Bau, bzw. mit zwischen Dryomys, Myomimus und Peri
dyromys die Mitte haltenden unteren M. Die Art ist in Lagen 10—13 
am häufigsten, nach oben verschwindet sie. Es wäre wichtig, feststellen 
zu können, in welchem Verhältnis Dryomimus zum Eliomys quercinus 
L. subsp. intermedins Friant von Séte stehen soll; die Möglichkeit einer 
engen Beziehung, evtl, auch einer Identität ist nicht von der Hand zu 
weisen.

Glis minor Kowalski. — Einige Backenzähne einer relativ kleinen 
Form der Glis glis-Gruppe scheinen am besten mit dieser kleinen Form 
von Podlesice identifiziert zu werden.

Muscardinus sp. indet. — Ein einziger Molar aus einer der untersten be
reits aufgeschlossenen Lage (Nr. 21.) erbringt den Beweis für das Vorkom
men einer echten Muscardinus-Art bei Csarnota — wenigstens in den
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tiefsten Lagen — ohne dass es aber zur näheren Bestimmung genügend 
Anlass geben würde.

Prospalax priscus (Nehring). — Nicht weniger als 600 verschie
dene Zähne und Gliedmassen-Knochen sind ohne weiteres mit dieser 
— allerdings langlebigen — Art von Villány—Beremend zu identifizie
ren, die in letzter Zeit auch von mehreren Fundstellen ausserhalb des 
Karpatenbeckens, in Mittelpolen nachgewiesen werden konnte (Ko
walski, 1960).

Cricetinus europaeus Kretzoi (1959:240—241). — In den höheren 
Lagen des Profils von Csarnóta ist ein kleinerer Cricetine angetroffen 
worden (Tai. IV. Fig. 1—3), der mit Allocricetns nichts zu tun hat, dage
gen die cricetodontenartige, praktisch ungeteilte Vorderknospe des unte
ren M3 von Cricetinus des ostasiatischen Altpleistozäns vorweist. Wel
ches Verhältnis zwischen Cricetinus und Allocricetulus Innerasiens — 
also der eversmanni-Gruppe — besteht, sei im Augenblick dahingestellt 
gelassen.

Baranomys lóczyi Kormos ( =  Microtodon longidens Kowalski). — 
Die merkwürdige kleine microtoide Cricetiden-Form der Csarnöta- 
Fauna (Abb. L), die von W^ze ebenfalls nachgewiesen wurde*, von Pod- 
lesice aber in einer nahestehenden, aber entschieden vorschrittlicher 
gebauten Form — Baranomys kowalskii n. sp. — auftritt, scheint im 
ganzen Profil fluktuierend, doch ziemlich gleichmässig vorzukommen.

Promimomys cor Kretzoi (1955:89—94). — Die Art — und Gat
tung — ist auf Grund eines einzigen, an der Oberfläche der seitens Kor
mos abgetragenen Terrarossa-Säule gefundenen Beleges aufgestellt (Abb. 
2.). Neues Material ist nicht dazugekommen, woraus dahin geschlossen 
werden könnte, dass die Form zur Ablagerungszeit des Schichten
komplexes der Lagen 0—25 noch nicht hier lebte. Das Fehlen an näheren 
Beziehungen unter den gleichzeitigen europäischen Formen und gewisse 
Anklänge an Ogmodontomys könnten unter Umständen für die verhält
nismässig spät vor sich gegangene Einwanderung dieser Form aus dem 
Osten — wenn nicht aus Nordamerika — sprechen.

Cseria gracilis Kretzoi (1959: 242) (Abb. 3.). — Die in den unteren 
Lagen relativ häufige, nach oben aber allmählich an Zahl der Belege 
abnehmende kleine Arvicoliden-Form (Mt-Länge 2,4—2,5 mm) lässt 
sich von Mimomys durch allgemein primitive Merkmale, besonders aber 
Fehlen einer Zementeinlagerung, usw. als mehr-weniger auch parallel ver
laufende, sich primitiv erhaltende phyletische Nebenlinie trennen. Sie ist 
ausser in Csarnöta-2 auch bei W^ze, Ivanovce-B, Sete (?) und Podlesice

* K o w a l s k i  beschrieb die W^ze-Form als von B. lóczyi verschiedene, neue Art longidens 
( K o w a l s k i , 1960:453—457), doch haben ergänzende Funde von Csarnóta gezeigt, dass M3 
der Wcze-Art von dem der B. lóczyi von Csarnóta nicht verschieden ist, dagegen die Podlesice- 
Form einen von beiden scharf abweichende M3-Form aufweist, wonach letztere einen beson
deren Namen erfordert. Dazu sei die Benennung B. kowalskii n. sp. vorgeschlagen.
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vorgekommen. Dabei ist sie bei W^ze ebenso wie bei Ivanovce (hier als 
Mimomys proseki beschrieben; Fejfar, 1961b: 55—57) noch die häu
figste Arvicoliden-Form.

Dolomys nehringi Kretzoi (1959:242—243). — Dem D. milleri 
Nehring von Beremend gegenüber kleinere Form der Gattung (Mx- 
Länge 3,3—3,7 mm gegenüber 4,0—4,2 mm beim letzteren), die neben 
dem dominanten Propliomys hungaricus (Kormos) und der bereits er
wähnten Cseria gracilis, die nach oben zu allmählich abnimmt, ziemlich 
gleichmässig vertreten ist (Abb. 4). Ebenso wie D. milleri, ist auch diese 
Form nur aus dem Villányer Gebirge sicher nachgewiesen.

Propliomys hungaricus (Kormos). — Die neben dem Apodemus do
mináns häufigste Art der Säugetiergesellschaft von Csarnóta-2 ist auf 
Grund einer Reihe von primitiven Merkmalen, die mit evoluierten sich 
mischen, als Vetreter einer besonderen, Pliomys und Pliophenacomys 
nahestehenden Gattung (bzw. Untergattung) zu betrachten (Kretzoi, 
1959:243), während sie Kormos ursprünglich als Dolomys hungaricus 
beschrieb (1934: 315—317, Abb. 47).

Micromys praeminutus Kretzoi (1959: 243). — Durch das ganze Pro
fil zieht eine überall seltene Art kleinster Muridén durch (Taf. V. Fig.
5—6), die so dimensionel, wie im praktischen Fehlen der Nebenhöcker 
sich an Micromys anschliesst, wenn auch die Leiste an Stelle dieser 
Nebenhöcker einigermassen an Apodemus erinnert. Es ist nicht ohne Inte
resse, dass diese — unlängst noch als altholozäner Einwanderer be
kannte — Muridenform Europa zuerst im Oberpliozän erreichte.

Apodemus domináns Kretzoi (1959: 243). — Die dominante Säuge
tierform der Fauna — durch weit über 8000 Molaren vertreten — ist 
eine dem A. sylvaticus-Kreis sich anschliessende Form (Taf. IV. Fig. 
4—6; Taf. V. Fig. 2, 4), die wahrscheinlich auch bei W^ze und in anderen 
mehr-weniger gleichalten Faunen nachgewiesen werden kann.

Rhagapodemus frequens Kretzoi (1959: 243—244). — Die dritte Art 
aus der Familie der Muridén ist eine grosswüchsige Form mit relativ 
sehr hochkronigen Molaren und besonderen Merkmalen in der Anord
nung der Höcker an der Molaren-Kaufläche (Taf. IV. Fig. 7; Taf. V. 
Fig. 1, 3). Sie erscheint in der Lage 18 und wird nach oben zu allmäh
lich häufiger (also in entgegengesetzter Richtung zu Apodemus domináns, 
welche Art nach oben zu an Zahl der Belege von etwa 60—65% der 
Säugetier-Belege auf knapp etwas über 25% derselben heruntersinkt). 
Ausser Csarnóta ist sie — wenigsten, als Gattung — auch bei W$ze ange
troffen worden.

Canidae I— III. indet. — Spärliche Reste eines Caniden von der Grösse 
des Canis mosbachensis, aber natürlich mit diesem nicht näher verwandt, 
ebenso wie solche einer Form von Fuchsgrösse kommen neben solchen, 
die auf Paratanuki martelinus (Petényi) ( =  Canis petényii Kormos) 
bezogen werden dürfen, vereinzelt fast in allen Lagen vor.
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Ursus (s. 1.) sp. ind. — Einige Metapodien und andere, fragmentäre 
Stücke von Extremitätenknochen eines mittelgrossen Bären sind auf 
einen der bei Roussillon vorhandenen Bärenformen zu beziehen: entwe
der auf Protardos ruscinensis (Depéret) =  Ursus böckhi Schlosser, 
oder auf Ursulus pyrenaicus (Depéret).

Mustela sp. indet. — Wenige Knochenfragmente einer Mustela paler- 
mirtea nahestehenden Form sind aus den oberen Lagen des Schichten
komplexes zum Vorschein gekommen; für eine nähere Bestimmung 
reichen sie nicht aus.

Baranogale beremendensis (Petényi). — Etwa 20 verschiedene Über
reste eines am besten mit dieser Form identifizierbaren Musteliden sind 
mehr auf die obere Lagen beschränkt.

Xenidis  cf. pilgrimi (Kormos). — Geringe Fragmente eines wei
teren Musteliden — ebenfalls aus den höheren Lagen — sind wohl mit 
dieser Form der villänyischen Faunen ident.

Mustelidae indet. — Weitere, nicht näher bestimmbare Fragmente 
von Musteliden-Knochen können evtl, auch 1—2 in obiger Aufzählung 
nicht vertretene Formen dieser Familie repräsentieren.

Felis (s. 1.) sp. indet. — Das Fragment eines Metapodialknochens 
ist auf eine Felidenform von Felis-Grösse bezogen worden.

Lynx (?) sp. indet. — Spärliche Knochenreste vertreten einen 
schlanken Fehden von Lynx-Grösse. Weiteres gestattet aber das dürf
tige Material nicht.

Ochotonoides csarnótanus Kretzoi (1959:244).— Ein P3 vertritt 
neben einigen nicht näher bestimmbaren Belegstücken eine von 0. com- 
plicidens (Teilhard) ebenso wie von den zu dieser Gattung stellbaren 
Arten von Odessa durch komplizierten Vorderabschnitt der Kaufläche 
gut getrennte besondere Art (Abb. 6).

Hypolagus cf. beremendensis (Petényi). — Mit einer bescheidenen 
Zahl an Belegen ist eine sicher dieser Gattung zugehörige Hasenart in 
den höheren Lagen der Fundstelle vertreten, die spezifisch wohl 
der von Beremend bekannt gewordenen Form zugeschrieben werden 
kann. Was die Nomenklatur der Artbenennung anbelangt, sei bemerkt, 
dass der Artname von S. J. Petényi auf Belegstücke von Beremend ge
gründet wurde. Nach seinem 1855 eingetretenem Tode wurde aber diese 
Benennung in seinen Nachgelassenen Schriften seitens seiner Heraus
geber in Lepns timidus foss. abgeändert (1864) und erst bei A. Koch 
finden wir (1900: 544) eine Spur der PETÉNYi’schen Namengebung in 
einer für die Priorität als Grundlage annehmbaren Form. Dies ungeach
te t nannte Kormos die Art erst in 1930 Lepus brachygnalhns n. sp. 
(1930: 46), dann 1934 gab er auch eine flüchtige Diagnose, bzw. einige 
Abbildungen der als Hypolagus brachygnathus vorgelegten Art (1934a: 
68—69). Unter solchen Umständen führt die Art zu Unrecht die Benen-
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nung Hypolagiis brachygnathus Kormos und ist fortan Hypolagus bere- 
mendensis (Petényi) anzugeben.

Artiodactyla indet. — Knochenfragmente und -splitter grösserer 
Säugetierformen, wohl solche von Cerviden und Antilopen sind — be
sonders in den höheren Lagen — in geringer Zahl anzutreffen, die aber 
keine nähere Bestimmung zulassen.

Csarnota-3

In der unmittelbaren Nähe der Fundstelle Nr. 2. liegt Fundstelle 
Nr. 3. Im Augenblick handelt es sich bloss um eine sich auf einige Quad
ratm eter ausbreitende Fläche mit tektonischer Brekzie vermengter Terra- 
rossa, die neben Knochensplittern grösserer Säugetierknochen Beleg
stücke von Beremendia jissidens (Petényi), Chiropteren, Propliomys 
hungaricus (K ormos), cf. Megalovis sp., Iiypolagus cf. beremendensis 
(Petényi), sowie Ophidier-Wirbel und Bufo-Reste lieferten. Das so zur 
Orientierung gesammelte Material genügt an Hand von Propliomys 
hungaricus zum Festhalten des mit Fundstelle Nr. 2. gleichen geologischen 
Alters dieser Fundstelle in grossen Zügen, zu weiteren Schlüssen reicht 
es aber natürlich nicht aus. Zu diesem Zweck sind ausgiebigere Sammel
arbeiten nötig, die für die kommenden Jahren vorgesehen worden sind.

Csarnota-4

Von dieser Fundstelle stehen uns nur an einigen kurzen Exkursio
nen gesammelte beschränkte Materialien zu Verfügung, nicht aber 
durch systematische Aufschlussarbeiten zusammengebrachtes quantita
tives Material. So kann auch die nachfolgende Faunenliste nur zur 
ersten und allgemeinen Erkundung dienen. Es handelt sich um folgende 
Fossilformen :

Pliobatrachus (oder Diplop eltűr us) sp. indet. — 1
Anura div. indet. — 939
Lacerta sp. indet. — 2
Gphidia div. indet. — 7800
Talpa sp. indet. —1
Beremendia jissidens (Petényi) — 81
Petényia cf. hungarica K ormos — 2
Asoriculus gibberodon (Petényi) — 1
cf. Dryomimus eliomyoides K retzoi — 1
Allocricetus (?) sp. indet. — 4
Mimomys (s. 1.) sp. indet. (n.?) — 3
Apodemus sp. indet. — 1
Vulpes sp. indet. — 2
Baranogale beremendensis (Petényi) — 178
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Xenictis cf. pilgrimi (Kormos) — 1 
Mustela cf. palerminea (Petényi) — 2 
Artiodactyla indet. — 2

Zur oben angeführten Faunenliste sei kurz noch folgendes bemerkt: 
Auffallend ist die überwiegende Mehrzahl der Schlangenreste, die 

in den obersten Teilen der Ablagerung zu einer reinen Schlangen-Brek- 
zie wird. Dies steht mit dem allgemeinen Charakter der Faunenzusam
mensetzung der Fundstellen von Csarnóta in ziemlich scharfem Kontrast 
und deutet auf ein Stadium hin, das den Übergang zu den Ophidier- 
Faunen des Villányium charakterisiert.

Ebenfalls bezeichnend für diese Fauna ist das Fehlen einer Reihe 
für die Csarnóta-Phase typischer Formen, ja sogar ihre Ablösung durch 
Formen wie die Allocricetus-Art an Stelle von Cricetinus, die Cseria 
gegenüber viel fortschrittlichere Mimomys (s. l.)-Form, usw.

ÖKOLOGISCH-ZÖNOLOGISCHE AUSW ERTUNG  
DER FAUNEN VON CSARNÓTA

Eine Übersicht der qualitativen Zusammensetzung der Faunen 
von Csarnóta lässt uns die scharfe Umwälzung im ökologischen Charak
ter der einzelnen Faunen gut erkennen. Erstens muss uns auffallen, 
dass die obersten Lagen des Sedimentkomplexes mit einer Schlangen- 
Brekzie beginnen (Csarnóta-4), aus dieser rasch in eine Raubtier-Frass- 
stelle mit oben mehr auf ein offenes Grassland verweisenden Tieren 
(Csarnóta-1) umwandeln, mit nach unten immer ausgeprägter das Vor
kommen mit waldlebender Beutetiere unterstreichendem Gepräge, um 
endlich in den bei Csarnóta-2 ausgehobenen tieferen Lagen in eine 
sozusagen reine waldbewohnende Kleinwirbeltierfauna zu übergehen.

Das zeigt klar den Werdegang der Fundstellen. In den ersten Zeiten 
waren sie tiefe Schluchten, an deren Felswand die Eulen hausten und 
ihre Gewölle in die Schlucht hineinfallen Hessen, wo diese m it den Über
resten an Ort und Stelle verendeter Amphibien und Reptilien sich ver
mengten. Wie die Felsspalten mit der Zeit durch Aufschütten m it Terra- 
rossa immer seichter wurden, konnten sie den Raubtieren als Zuflucht- 
und Frasstellen Unterkunft geben, was eine Akkumulation von Kno
chen verschiedenster Art von Beutetieren und auch Erbeutern zur 
Folge hatte. Dies vollzog sich erst immitten einer ausgeprägten Wald
vegetation, die sich aber später nach und nach zum Grassland um
wandelt haben. Endlich eigneten sich die immer höher aufgefüllten 
Spalten nicht mehr zu Zwecken einer Unterkunft für grössere Raub
tiere und boten nur mehr den Reptilien — vorerst Schlangen — eine 
geeignete Zuflucht.
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Das zweite wichtige Merkmal der quantitativen Zusammensetzung 
der Faunen von Csarnóta ist das Übergehen vom ausgeprägten Wald
standort der unteren Lagen von Csarnóta-2, bzw. auch der Terrarossa- 
Säule im Hangenden dieser Serie an derselben Fundstelle ins mehr
weniger ausgeprägte Grassland-Biotop zur Zeit der Auffüllung der Ab
lagerung an den Fundstellen Csarnóta-1 und Csarnóta-4.

Weit wichtiger -— nachdem exakter — sind die Angaben, die aus 
der quantitativen Zusammensetzung der Faunen, bzw. ihrem zeitlichen 
Wandel entnommen werden können. Zur Veranschaulichung dieser An
gaben seien einige Diagramme vorgeführt, die das faunistische Geschehen 
und die daraus folgende ökologisch-zönologische, bzw. stratigraphisch
chronologische Dynamik gut veranschaulichen.

Zu diesem Zweck können natürlich nur die quantitativ ausgewer
teten Lagen der Fundstelle Csarnóta-2 verwendet werden. Das so ge
wonnene Material wurde in mehreren Diagrammen dargestellt, von 
denen nur wenige vorgeführt werden sollen. Weitere Diagramme, die 
nur zur Kontrolle dienten, können vernachlässigt werden.

Im ersten angeführten Diagramm sind die absoluten Stückzahlen 
der Überreste der einzelnen systematischen Hauptgruppen pro Lage 
dargestellt, was die starke Schwankung in der Intensität der Fossilien
akkumulation zeigt (Abb. 7).

Aus diesem Diagramm ist klar zu entnehmen, dass die Ansamm
lung der Fossilien von Lage 10 bis Lage 0 drei Wellen zeigt, zwischen 
denen Lagen 8—9 und 4—5 ausgeprägte Minima zeigen (es ist leicht 
möglich, dass sich in diesen Minima eigentlich fossilleere Schichten
streifen liegen, die aber durch ungünstige Abgrenzung der einzelnen 
Lagen nicht als solche hervortreten).

Betrachten wir nun die Zusammensetzung der einzelnen Maxima, 
so werden wir finden, dass diese nicht von einer gleichmässig höheren 
Zahl der in der Fauna vertretenen Tiergruppen verursacht werden, 
sondern auf eine Gruppe zurückzuführen sind. So sind die Maxima bei 
Lage 10 und 7 ausgeprägte Lacertilier-Maxima, während das Maximum 
bei Lage 4 entschieden durch die hervorspringende Zahl der Ophidier- 
Reste verursacht wird. Die am Hervorspringen des Maximums nicht 
beteiligten übrigen Gruppen verhalten sich indessen auffallend ausge
glichen. Das bedeutet aber, dass — abgesehen von den Gruppen, die 
jeweils die Maxima verursachen — die Fossilakkumulation ziemlich 
gleichmässig war.

Nach den Ursachen dieser Fluktuation suchend kann nur auf — 
im Moment nicht genügend bekannte — ökologische Faktoren gedacht 
werden, die lokal spezielle produktionsbiologische Verhältnisse geschaf
fen haben. Natürlich genügen die ökologischen Verhältnisse allein nicht 
zur Erklärung dieser sprungartigen, sozusagen Gradationen ähnlichen 
Massenansammlungen einzelner Gruppen; dazu sind noch spezielle
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Bedingungen zu erfordern, die aus einer uns derzeit unbekannten Nah
rungskette (sich vorwiegend von diesen Reptilien ernährende Raub
vögel?) hervorgehen.

Von den die prozentuelle Verteilung der einzelnen Gruppen von 
Lage auf Lage darstellenden Diagrammen sind besonders diejenigen von 
Interesse, die prozentuelle Verteilung der Reptilien und der Säugetiere 
wiedergeben.

Die Verteilung der Reptilien (Abb. 8) zeigt von unten nach oben 
schreitend die starke Konkurrenz zwischen Lacerta-Anguis einerseits 
und Ophidiern anderseits; in der untersten Lage stehen zusammen fast 
70% Lacertilier etwas über 30% Ophidiern gegenüber (neben 62,9% 
Lacerta-Resten sind 5,1% Anguis zuzuschreiben). Diese Verhältnisse 
verschieben sich bis Lage 18 noch weiter zugunsten Lacerta-Anguis, 
die bis etwa 87% der Reptilien-Überreste betragen, d. h. die Ophidier 
sinken auf knapp 13%. Von hier beginnt eine ziemlich breite Schwan
kung zwischen diesen Komponenten, während dessen die Lacerta-Über- 
reste bis auf unter 40% herabsinken, die Ophidier dagegen maximal 
die 45% erreichen können, wobei die Angms-Reste an Zahl schrittweise 
zunehmend in Lage 7 ein Maximum von etwa 32—33% erreichen. Hier 
sinken die Ophidier zuletzt auf einen Tiefstand von unter 12%, um von 
diesem Punkt an steil emporzusteigen und in Lage 2 ein Maximum von 
etwa 95% zu erreichen. Hand in Hand mit diesem Vordringen der Ophi
dier, die ihre drückende Dominanzstellung im weiteren nicht mehr 
verlieren, bzw. durch das ganze Altpleistozän behalten, weichen Lacerta 
und Anguis bis auf eine unbedeutende Zahl zurück; begleitet vom 
Auftauchen von Ophisaurus und Varanus (ganz spärlich), bzw. vom 
schwachen Steigen der Zahl der auch in den tieferen Lagen hie und da 
angetroffenen Testudo-Reste.

Die anderorts wiederholt besprochene Verknüpfung der Dominanz- 
Phasen von Lacerta mit den Maxima von Anguis, bzw. des gemein
samen Zurückweichens beider Gattungen, Hand in Hand mit dem Auf
tauchen von Ophisaurus und Varanus, kann ökologisch nur als Beweis 
einer waldbewohnenden Natur von Lacerta ruscinensis ausgewertet 
werden (ein grosser Teil der jetzt lebenden mediterranen Lacerten führt 
tatsächlich ein waldbewohnendes Leben).

Auf die Säugetiere übergegangen, soll hier vorausgehend festge
stellt werden, dass das Zahlenverhältnis zwischen den einzelnen im 
— hier nicht wiedergegebenen — Diagramm ein von Lage auf Lage 
auffallend ständiges Verhältnis zwischen den quantitativen Zahlenan
gaben der einzelnen Ordnungen zeigt. Allein das zahlenmässige Zurück
treten der Insectivoren von etwa 25% der Säugetierreste an der Basis 
des aufgeschlossenen Profils auf 8—10% in den oberen Lagen, bzw. 
das Steigen des Prozentsatzes der Chiropteren um 5—10% in den m itt
leren Lagen, verbunden mit dem innerhalb von 10% bleibenden Schwan
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kung der Nager durch das ganze Komplex bringt in den gleichmässigen 
Ablauf des Diagrammes einigermassen Bewegung. Diese fast eintönige 
Gleichmässigkeit der Verteilung bestätigt die Annahme, dass die Ände
rungen in der prozentuellen Zusammensetzung der einzelnen Säugetier
gruppen nicht auf Rechnung des akkumulierenden Faktors (Eulen, usw.), 
sondern auf Dominanzänderungen im Rahmen der G r o s s u k z e s s i 
o n e n  g e o l o g i s c h e r  A u s m a s s e  zurückzuführen sind.

Gegenüber der Ständigkeit in der prozentuellen Zusammensetzung 
der Säugetier-Überreste nach Ordnungen zeigen diese Prozentsätze einen 
von Lage auf Lage sehr beträchtlichen Wechsel (Abb. 9), wenn wir sie nach 
kleineren Kategorien gruppieren,die auch faunengeschichtlich-ökologischen 
Kategorien entsprechen können. Ein Blick auf das Diagramm der zahlen- 
mässigen Verteilung der Nagetierreste nach Familien gruppiert (Abb. 
10), lässt uns sofort erkennen, dass im Laufe der Faunenentwicklung, 
die sich während der Ablagerung des besprochenen Sedimentkomplexes 
abspielte, bemerkenswerte Verschiebungen in den Dominanzverhältnissen 
der Fauna vor sich gegangen sind.

Was in diesem Diagram (Abb. 10.) am auffälligsten ist, ist die — 
weit gefasst — auf die Lagen 10—18 sich erstreckende Phase, die durch 
eine Kulmination der waldlebenden Formen auszeichnet ist, während 
die untersten Lagen ein schwaches Zurückweichen der Waldformen, 
besonders aber die Lagen von Lage 10 an nach oben ein allmähliches, 
wenn auch nicht gleichmässiges Vorrücken des Steppenelementes ver
anschaulichen. Im Centrum dieses Werdeganges steht der bis auf 65% 
der Säugetierreste sich belaufende Anteil von Apodemus in den Lagen 
mit Waldkulmination, begleitet von einem Maximum der Leithiiden 
(=  Gliriden) und gewissermassen der Sciuriden, denen eine entgegen
gesetzte Tendenz der zweitdominanten Arvicoliden (mit dem Dominant
werden in den höchsten Lagen), sowie des Rhagapodemus von den Muri
dén, bzw. der ohnedies sporadischen Cricetiden gegenübersteht. Sozu
sagen unberührt von diesen Schwankungen zeigen die Spalaciden einen 
sehr ständigen Ablauf im Diagram.

Versuchen wir das Diagram auf die Fundstellen Csarnöta-l und 
4 theoretisch auszuweiten, so kommen wir auf ein praktisch vollstän
diges Zurücktreten der Muridén (bei relativ steigendem Anteil von Rhaga
podemus auf Kosten von Apodemus-Micromgs), auf eine drückende 
Dominanz der Arvicoliden, begleitet vom Verschwinden der Gliriden, 
Vorrücken der Cricetiden, usw. — alles in allem auf eine typisch villá- 
nyische Zusammensetzung der aus einer waldlebenden Tiergemeinschaft 
zur Steppenfauna sich umgewandelten Assoziation.
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EINGLIEDERUNG DER FAUNA

Die auf Falconer, Lartet, Hoernes und Depéret zurückgrei
fende, allgemein verbreitete Praxis der Einstufung jungpliozäner und 
altpleistozäner Faunen, bzw. Ablagerungen gestaltete sich in den letzten 
Jahrzehnten nach folgendem Schema:

Faunen, die Anancus arvernensis und Mammut (Zygolophodon) 
borsoni führten, nicht aber echte Elephantiden, wurden mit den mari
nen Asti-Sanden stratigraphisch gleichgestellt und als Beweis eines 
astischen Alters verbucht. An Nashörnern musste leptorhinus s ta tt 
etruscus, an Equiden ein Hipparion s ta tt echten Equinen (d. h. Allo- 
hippus, etc.) mit obigen vergesellschaftet gefunden werden. Formen, 
wie Leptobos, Canis, usw. durften in diesen Faunen auch nicht Vorkom
men. Als richtende Fauna, sozusagen als Stratotypus der terrestren 
Asti-Fazies galt die Fauna von Roussillon (Perpignan); neben ihr wurde 
auch diejenige von Montpellier viel zitiert.

Faunen, die zwar beide obenerwähnte Mastodonten — oder wenig
stens eine von ihnen — führten, dabei aber auch echte Elephantiden 
(Protelephas, Archidiskodon), primitive Equinen ( Allohippus, Macro- 
hippus, Asinus — aber noch keine typische Equus-Formen!) von Bovinen 
Leptobos, unter den Nashörnern s ta tt leptorhinus schon etruscus, usw., 
von Raubtieren Canis u. a. aufwiesen, wurden durch die Faunen des 
Issoire(Perrier)-Beckens und des Valdarno superiore typifiziert einmal 
mit den fluviatilen Sanden des Villafranchiano, andersmal mit den 
marinen Ablagerungen des Calabriano — nicht selten auch mit der 
alpinen Günz-Yereisung gleichgestellt.

Faunen, die neben Archidiskodon meridionalis keine Mastodonten 
aufweisen konnten, wurden — besonders in Frankreich — als Vertreter 
einer besonderen Sain-Prestien-Stufe angesehen.

Aus einem bunten Mosaik von Schotter- und Sandablagerungen, 
fluvioglazialen Terrassen, alten Lössschichten, Karstspalten- und Höhlen
ablagerungen u. a. wurde eine Fauna rekonstruiert, die sicher jünger 
ist als die des Perrier-Issoire-Valdarno-Komplexes und zum grössten Teil 
sicher älter als die Faunen des jüngeren (mittleren-oberen) Pleistozäns. 
Dieser Fauna wurden neben dem Leitfossil Mammuthus (Parelephas) 
trogontherii — mit strittiger Artabgrenzung ! — und neben dem aus
harrenden Stephanorhinus etruscus (modernere Rassen!) s ta tt Leptobos 
primitive Bison-Formen, s ta tt altertümlichen Equinen typische Equus- 
Formen, usw. als Leitformen zugeschrieben. Nomenklatorisch wurde 
dieser Faunentypus mit dem Cromerian (s. str.) der Cromer Forest 
Bed-Serie, m it dem marinen Siciliano, bzw. mit der Mindel-Vereisung 
u. a. in Beziehung gebracht.

Wie vielversprechend auch dieses Schema aussieht, versagte es 
in der Praxis — einige günstige Fälle ausser Acht gelassen. Auf die
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Gründe dieses Versagens einzugehen wäre im Augenblick nicht zweck
mässig. Zwei Momente müssen aber trotzdem herausgegriffen werden: 
die Unsicherheit in der Gleichstellung mit dem namengebenden Sedi
ment, bzw. mit dem Stratotypus und das Versagen bei einem Versuch 
um Fernkorrelation. Zu diesen kam noch die Tatsache, dass in den letzten 
Jahrzehnten das Schwergewicht der terrestren Stratigraphie sich auf 
das Studium der sehr ausgiebigen Wirbeltier-Kleinfaunen verschoben 
hat, die durch ihre Massen ein besser gesichertes und feineres Einglie
dern in das Zeitgeschehen ermöglichten.

Alle diese Probleme spielen im Ausbau der Jungpliozän-Altpleis- 
tozän-Stratigraphie im Karpatenbecken — positiv ebenso wie negativ — 
besonders schwer mit. Neben klassischen und altbekannten Fund
stellen des Asti-Typus, wie Ajnácskő ( =  Hajnácka), Barót-Köpec, 
Dunaalmás-Süttő u. a. sind uns vom Villányer Gebirge (Beremend, 
Csarnóta, Nagyharsányhegy, Villány), aus Budapest (Várhegy, usw.), 
von Gombaszög ( =  Gombasek), Püspökfürdő ( =  Episcopia)-Betfia, Bras
só ( =  Bra§ov), usw. klassische Kleinwirbeltierfaunen — z. T. seit 
über einem Jahrhundert — bekannt, die auf die zwei Stufen Villafran- 
chien und Cromerien verteilt, bzw. einer oder anderer dieser zwei Stufen 
zugeschrieben worden sind, wobei natürlich die verschiedensten Ansich
ten geäussert wurden — ohne Hoffnung auf Einigung der Meinungen.

Die ersten Bearbeiter dieser Faunen — J. S. Petényi, H. V. Meyer
— hielten sie (d. h. die von Beremend) für einfach diluvial (Petényi 
1854; Meyer 1851). A. Nehring war der erste, der Beremend und 
Nagyharsányhegy an Hand der ausgestorbenen Formen für Pliozän 
hielt (1897). Kormos sprach jahrelang bloss von einem Präglazial (1911, 
1917). L. Méhely war der erste, der an Hand seiner klassischen Micro- 
tinen-Studien (1914) die bereits bekannten Fundstellen zwischen Jung
pliozän und Altpleistozän in eine Zeitskala aufteilte. Ihm folgte M. A. C. 
Hinton, der auf Grund der Microtinen-Materialien der englischen Crags 
und der Forest-Bed-Serie in 1926 als erster eine — auch mit den Gross
tierfaunen rechnende — moderne stratigraphische Gliederung des Alt
pleistozäns gab (1926: 126), das er unter dem Namen Cromerian in drei 
Horizonte aufgeteilt insgesamt ins Pliozän einschloss, als dessen oberen 
Teil.

Als die Bearbeitung der altquartären Kleinsäuger-Faunen — und 
besonders ihres Microtinen-Anteiles — mit Anfang der 30-er Jahre in 
ganz Europa in Schwung kam, musste auch die HiNTON’sche Stratigra
phie kritisch — für oder gegen — behandelt werden. Kormos, Heller, 
Brunner u . a. übernahmen das HiNTON’sche Schema, andere — vor 
allem die basier Schule, also Stehlin und Schaub — hielten das Cromer 
s. str. (also das Upper Freshwater Bed von West Bunton) schon für 
Altpleistozän und die zwei vorangegangenen Faunenphasen Hinton’s
— unter dem Namen Villafranchien — für Oberpliozän. Endlich schlos-
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sen sich noch andere der von Haug noch in 1907 geäusserten Meinung 
(1907: 1761) an, nach dem das Pleistozän mit dem Erscheinen von 
Elephas, Bos, Canis, Equus usw. (alle in weiterem Sinn) beginnt, d. h. 
die Perrier-Valdarno-Faunen, bzw. das Villafranchien schon zum Pleis
tozän gestellt werden soll, als dessen unterste Stufe. Dieser Ansicht 
schloss sich auch Yerf. (Kretzoi, 1938, 1953) an. Beiläufig diese Grenz
ziehung wurde dann vom Londoner Geologen-Kongress 1948 offiziel 
angenommen, bzw. empfohlen (Anon., 1950: 6).

Ungelöst blieb aber indessen das chronologische Verhältnis zwischen 
den älteren Kleinsäuger-Faunen des Villányer Gebirges und den Villa- 
francha-Faunen der Perrier-Valdarno-Gruppe. Kormos hielt sie alle für 
gleichalt mit diesen — ins Villafranchium gestellten — Tiergesellschaf
ten, während Stehlin und Schaub aufs schärfste für ein jüngeres Alter 
dieser Faunen eintraten (Schaub 1932:329; Dubois et Stehlin 1933: 
265).

Während indessen die engen Beziehungen der jüngeren Faunen
phase unserer „präglazialen” Mikromammalier-Stratigraphie (also das 
„Obere Cromerian” von Kormos) mit den sog. „Mindel”-Faunen, be
sonders nach der Entdeckung der neben Makromammaliern auch Klein
säuger-Elemente aufweisenden Fauna von Gombaszög als gesichert 
angenommen werden konnten (Kretzoi, 1938, 1941a), liess der Beweis 
einer Gleichaltrigkeit der älteren Faunen des Villányer Gebirges (d. h. 
des „Unteren” und „Mittleren Cromer” von Kormos) mit den Perrier- 
Valdarno-Faunen noch weiter auf sich warten. Erst mit der Entdeckung 
der besonders artenreichen Fauna aus den Flussablagerungen von Kis
láng wurde uns eine Fauna bekannt, die neben Anancus aruernensis, 
Mammut borsoni, Leptobos, Hipparion, Allohippus, Macrohippus u. a. 
(aber auch Cameliden und Biesenstrauss) die typische Arvicoliden-Fauna 
der älteren Villány-Faunen lieferte (Kretzoi, 1954). Dass die wirklichen 
Altersverhältnisse trotz diesen Beweisen eine Zeit lang noch immer 
nicht erkannt wurden (Kretzoi, 1956: 216—217), ist dem Nachwirken 
der Stehlin—ScHAUB’schen Stellungnahme bzw. der grossen Autorität 
dieser Gelehrten zuzuschreiben.

Die neuen Ausgrabungen bei Csarnóta — ebenso wie Untersuchungen 
an innerasiatischen Arvicoliden-Materialien und die ausserordentlich 
wichtigen Ergebnisse der Untersuchungen an Materialien der Fund
stellen W^ze, Podlesice, Kadzielnia, Ajnácskő-2, Ivanovce-A, B, Wöl
fersheim, Séte, u. a. — trugen endlich dazu bei, diese Stratigraphie, 
bzw. Chronologie zeitlich weit zurückzuverfolgen und die Zeitspanne 
zwischen Mittelpliozän und Mittelpleistozän faunengeschichtlich bedeu
tend besser gliedern zu können.

Endlich — aber weit nicht zuletzt — sei betont, dass mit Hilfe 
der auch bei Csarnóta zur Anwendung gebrachten Methode der Massen
gewinnung des Fossilmateriales aus in Lagen aufgeteilten und so stra
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tigraphisch feinst gegliederten Schichtenkomplexen die feinsten Um
wandlungen in den Dominanzverhältnissen der Fauna festgestellt und 
zu einer Feinstratigraphie verwendet werden können (Kretzoi, 1956: 
95—99; 1957: 16—21), wie dies weiter oben in Bezug auf Csarnóta kurz 
geschildert wurde.

Beide Methoden, Faunenfolge und Dominanzfolge vor Augen ge
fasst, lässt sich die Fundstellengruppe Csarnóta mit ihren Faunen auf 
Grund der Kleinnagerfauna — auch hier vorerst der Arvicoliden — fol- 
gendermassen in die faunengeschichtliche Folge des Jungpliozäns-Alt- 
pleistozäns eingliedern.

Als Ausgangspunkt wählen wir die Boussillon-Fauna. Sie besass 
— nach den heutigen Kenntnissen — keinen Arvicoliden; an Kleinna
gern sind hier

Pliopetaurista (n. g.) pliocaenica (Depéret)
Cricetus angustidens Depéret 
Ruscinomys europaeus Depéret 
Trilophomys pyrenaicus (Depéret)
Stephanomys donnezani (Depéret)
Stephanomys sp. indet.

nachgewiesen worden.
An Kleinnagern kann diese Fauna als eine Cricetiden-Muriden- 

Fauna angesehen werden, was eher den vorangegangenen Hipparion- 
Faunen als dem altpleistozänen Faunentypus nahekommt.

Dieser Fauna schliesst sich noch am engsten diejenige von Ivanovce 
( =  Ivánháza)-A an, aus der 0. Fejfar jüngst (1961a: 263; 1961b: 
70—78, 80)

Trilophomys depéreti Fejfar und 
Trilophomys schaubi Fejfar

anführte, bzw. beschrieb. Falls echte Arvicoliden zur Zeit der Anhäu
fung dieser Fossilienansammlung — wie es scheint — nicht gelebt haben, 
so kann diese Fauna mit Boussillon als etwa gleichalt gelten.

Inzwischen kann natürlich in Kenntnis des Unterschiedes zwischen 
alter und neuer Sammelmethode die Möglichkeit eines Übersehens wich
tiger Kleinsäuger-Reste bei den älteren Aufsammlungen nicht ausge
schlossen werden, was unsere Schlüsse beim Vergleich neuer und alter 
Faunenaufsammlungen immer mit der Gefahr eines Fehlschlusses be
gleitet. Dieser Gedanke drängt sich — z. B. Roussillon betreffend — 
beim Betrachten der ebenfalls südfranzösischen Fauna von Séte un
willkürlich auf, wo wir folgende Nagerformen zusammen bekommen 
(Friant, 1954; Thaler, 1955, 1956 und wörtliche Mitteilung von K o
walski) :
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Dryomimus (?) intermedins (Friant)
Cricetns sp. ind.
Ruscinomys enropaeus Depéret 
,,Mimomys,} occitanus Thaler 
Arvicolidae div. ind.
Stephanomys donnezani (Depéret)
Das Auftreten einer charakteristischen Nagergattung von Roussillon, 

Ruscinomys, neben einer anderen Form dieser Fauna, dem Muridén 
Stephanomys, spricht für enge Beziehungen zwischen beiden — auch 
geographisch nicht weit entfernten — Faunen. Die zwei altertümlichen 
Arvicoliden sprechen — neben Petényiella gracilis (Petényi), die von 
Séte als Pachyura pannonica Kormos angeführt wurde — aber für enge 
Beziehungen zu jüngeren Faunen mit rasch steigender Zahl an Arvi
coliden. Ob das Fehlen von Trilophomys bereits das Aussterben dieser 
charakteristischen Nagergattung bedeuten sollte, oder nur als Lücke 
der Sammlung zu verbuchen sei, ist schwer zu entscheiden, umsomehr 
als Faunen mit bedeutend modernerem Habitus noch Trilophomys 
— nicht einmal als R arität — führen (W^ze, Wölfersheim).

Dies vorausgesetzt folgt nun die Fauna von W^ze in Polen, oder 
die in letzter Zeit bekannt gewordene von Ivanovce-B in der Slowakei, 
die einander chronologisch äusserst nahe zu stehen scheinen. W^ze lie
ferte nach unseren neuesten Angaben (Kowalski, 1 9 6 0 c : 4 5 1  und wörtl. 
Information von K. K owalski und A. Sulimski) folgende Kleinnager- 
Formen :

Pliopetaurista (n. g.) pliocaenicus (Depéret)
Pliopetes cf. hungaricus K retzoi 
Eutamias n. sp.
Glis cf. minor K owalski 
Muscardinus sp. ind.
Zapodide g. et sp. ind.
Prospalax priscus (Nehring)
Trilophomys pyrenaicus (Depéret)
Baranomys longidens (Kowalski)*
Germanomys weileri H eller
Germanomys (Stachomys) trilobodon K owalski
Propliomys hungaricus (Kormos)
„Mimomys” cf. stehlini Kormos 
Cseria gracilis K retzoi 
Apodemus sp. ind.
Apodemus cf. domináns K retzoi 
Rhagapodemus sp. ind.

Richtig B . ló c z y i K o r m o s  ( s . S. 356 Fussnote).
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Gegenüber dieser Fauna sind von Ivanovce-B nachfolgende Klein
nager beschrieben worden (Fejfar, 1961b: 48—82):

,,Petaurista” sp. indet.
Prospalax sp. indet.
Pliospalax sp. indet.
Cricetus cf. angustidens Depéret 
Cricetus sp. indet.
Baranomys sp. indet.
Trilophomys depéreti F ejfar 
Germanomys weileri H eller 
Germanomys helleri F ejfar 
Germanomys parvidens F ejfar
„Leukaristomys vagui” F ejfar (== Stachomys =  Germanomys)
,,Laugaritiomys ivanovcensis” F ejfar ( =  Propliomys hungaricus 
K ormos)
„Mimomys proseki” F ejfar ( =  Cseria gracilis Kretzoi)
,,Mimomys hassiacus” atavus F ejfar ( =  „Mimomys” cf. stehlini) 
Parapodemus cf. lugdunensis Schaub 
Apodemus sp.

Ein Vergleich — erst der zwei Faunen untereinander — zeigt, 
dass die Zusammensetzung der Faunen W^ze und Ivanovce-B von ein
ander eigentlich nur in gewissen Einzelheiten ab weicht; in den wich
tigsten Punkten, wie Ausharren von Trilophomys, Häufigkeit der Ger- 
manomys-Gruppe und Überwiegen von Cseria gracilis unter den echten 
Arvicoliden usw. stimmen sie gut überein. Die Unterschiede sind eigent
lich unbedeutend: stärkeres Zurücktreten von Trilophomys und Selten
heit von Propliomys bei Ivanovce-B u. a. Ebenso kann das Fehlen von 
Pliospalax bei W§ze, oder das Ausbleiben der Kleinsciuriden bei Ivanov- 
ce-2 bloss für die Verbreitung einzelner Formen wichtige Angabe sein — 
wenn nicht eine Folge lückenhafterer Überlieferung.

Für die Beurteilung der faunengeschichtlich-chronologischen Lage 
beider — für Synchron angenommener — Faunen seien folgende Daten 
unterstrichen:

An Roussillon schliessen sie sich allein durch das Ausharren von 
Trilophomys; das Auftreten von Pliopetaurista in jeder der verglichenen 
drei Faunen ist mehr von fazieller Bedeutung. Viel grösser ist die Kluft 
zwischen Roussillon und W^ze—Ivanovce in Bezug auf echte Arvicoli
den, die bei Roussillon noch vollkommen fehlen, dagegen aber an den 
genannten Fundstellen eine quantitativ herrschende Rolle in der Klein
nager-Fauna einnehmen.

Eben dieses Merkmal der Faunen W§ze und Ivanovce-2 knüpft 
sie eng mit Séte zusammen, das — wenn es Trilophomys auch nicht 
aufweisen kann — dieselben Charakterformen an Arvicoliden ( Cseria
2 4  40563 — M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. — 7
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und ,,Mimomys” cf. stehlini — ? occitanus) erkennen lässt als jene. 
Dabei kann das vollkommene Fehlen an Prometheomyinen (Germano- 
mys =  Stachomys =  Leukaristomys) bei Séte evtl, für ein greifbar jün
geres Alter der Faunen Weze und Ivanovce-2 mitreden.

Endlich sind wir auf Csarnóta angekommen. Für diese Fundstellen 
fällt ein Vergleich mit nahestehenden Faunen folgendermassen aus:

Die Sciuriden-Petauristiden stimmen in den unteren Lagen von 
Csarnóta-2 mit W§ze—Ivanovce vollkommen überein — Pliopetaurista 
bezüglich auch mit Roussillon. Dasselbe kann ersteren gegenüber auch 
über Spalaciden gesagt werden — das Fehlen von Pliospalax bei Weze 
und Csarnóta darf dabei nicht überschätzt werden.

Gute Übereinstimmung ist auch in Bezug auf Leithiiden ( =  Gliri- 
den) zwischen W^ze und Csarnóta-2 (wenigstens in dessen unterem Ab
schnitt) wahrzunehmen, wobei Ivanovce mit zurzeit noch unbekannten 
Standort-Eigenschaften beim Vergleich ausfallen muss. Cricetiden sind 
infolge ihrer schlechten Überlieferung nicht gut zu vergleichen, obwohl 
hier auch ökologische Ursachen mitgespielt haben konnten.

Von entscheidender Wichtigkeit ist die Lage in Bezug auf Arvi- 
coliden. Das auffallendste und gewissermassen entscheidende ist das 
Fehlen von Trilophomys aus den bereits aufgeschlossenen Lagen von 
Csarnóta. Von einem Zufall kann hier natürlich — bei etwa 150 000 
durchgesehenen Knochen- und Zahnresten — nicht gesprochen werden. 
Dabei kann auch nicht darauf gedacht werden, dass Trilophomys evtl, 
als nördlicheres Tier bei Csarnóta mit südlichem Einschlag nicht mehr 
verbreitet war; eine solche Annahme widerlegt die Verbreitung der 
Gattung in Südfrankreich. Auch von einer Montanform kann nicht 
geredet werden. So muss das Fehlen von Trilophomys bei Csarnóta 
stratigraphisch-chronologisch verwertet werden.

Aber noch deutlicher ist das verschiedene Alter dieser Faunen an 
den echten Arvicoliden abzuwägen.

Allererst fehlen bei Csarnóta — ebenso wie Trilophomys — die 
bei W^ze ebenso wie bei Ivanovce-B häufigen Prometheomyinen der 
Gruppe Germanomys ( =  Stachomys =  Leukaristomys). Dann ist die 
kleine Cseria gracilis, die bei Csarnóta-2 nur in den tieferen Lagen — 
und auch hier vereinzelt — vorkam und nach oben allmählich verschwand, 
an beiden erwähnten Lokalitäten die zahlenmässig leitende Arvicoliden- 
Form. Neben ihr nimmt Propliomys hungaricus bei W^ze den zweiten 
Platz ein — in Csarnóta-2 ist diese Form die weit häufigste unter den 
Arvicoliden. Dabei ist es nicht zu übergehen, dass Propliomys hungaricus 
von Ivanovce-2 bloss mit einem einzigen Mx bekannt worden ist (unter 
dem Namen Laugaritiomys ivanovcensis F e jf a r ). Vielleicht kann auf 
Grund dieser Angaben auch zwischen Ivanovce-2 und W$ze ein fühl
barer chronologischer Unterschied festgestellt werden, indem Ivanovce-2 
mit noch sehr seltenem Propliomys älter ist als W^ze mit merkbar weit



A csarnótai fauna és faunaszint 371

verbreiteter Population dieser Form, die endlich in der jüngsten der 
drei Faunen, in Csarnóta-2 dominant wird, um bald nachher zu ver
schwinden. Zuletzt muss noch Dolomys erwähnt werden, die weder 
von W$ze, noch von Ivanovce-2 nachgewiesen werden konnte, dagegen 
bei Csarnóta-2 subdominant ist, um als Gattung bis ins untere Villányium 
(cf. Praetiglium) zu gedeihen (Beremend!).

Was an den Arvicoliden klar gezeigt werden konnte, ist auch bei 
den Muridén zu verfolgen: alle drei Fundstellen sind durch eine von 
derjenigen von Roussillon-Sete bereits verschiedenen Muriden-Gesell- 
schaft charakterisiert, in welcher wohl dieselbe Apodemus-Form domi
niert. Was aber dabei das wichtige ist, ist das Verhalten der merkwür
digen Muriden-Gattung Rhagapodemus, die von Ivanovce-B nicht nach
gewiesen werden konnte, bei W^ze als Seltenheit vorkommt, in Csarnóta-2 
massenhaft auftritt (subdominant neben Apodemus) und im unteren 
Villányium nicht mehr aufzufinden ist.

Alle diese Vergleiche beweisen es zur Genüge, dass die Faunen 
Roussillon-Ivanovce/А-Ivanovce/B-W^ze-Csarnóta/2 eine gut begrün
dete chronologisch-faunengeschichtliche Reihe bilden, die besonders 
von Ivanovce an ziemlich lückenlos die Umwandlung der Tiergemein
schaften wiedergibt. Damit wäre aber auch die chronologische Lage 
von Csarnóta nach unten zu sichergestellt — das muss auch nach oben 
versucht werden.

Nehmen wir die weiter oben erörterte Schichtenfolge der einzelnen 
Fundstellen von Csarnóta an (d. h. dass die stratigraphische Folge der 
einzelnen Fundstellen von unten nach oben folgende ist: Lagen 25—0 
und abgetragene 5—6 m hohe Terrarossa-Säule der Fundstelle Csarnóta-2, 
darauf folgt — allerdings mit beträchtlicher Schichtenlücke — die 2—3 m 
starke hellrote Terrarossa-Säule von Csarnóta-1 und zuoberst die ver- 
sinterte Serie von Csarnóta-4 bis zur Karstoberfläche), so muss erst 
die in dieser Schichtenserie erkannte Faunenumwälzung kurz besprochen 
werden.

Das bezeichnende für das dynamische Aufeinander der Faunen
zusammensetzung ist zweifelsohne die dominante Rolle der Mäuse in den 
unteren Lagen der Schichtenfolge und ihre erst allmähliche, dann plötz
liche Abnahme zugunsten der Arvicoliden-Fauna, womit zugleich der 
grösste Unterschied zwischen oberpliozänem und altpleistozänem, rich
tiger überhaupt pleistozänem, Faunenbild dargestellt wird. Allerdings 
muss unterstrichen werden, dass eben die eindruckvollsten Stufen dieser 
Umwandlung im Faunenspektrum quantitativ noch nicht erfasst werden 
konnten — das Aufschliessen der obersten Lagen des Gesamtprofils 
ist von den zukünftigen Sammlungen an der Fundstelle Csarnota-4 
der nächsten Jahre zu erwarten.

Neben dem Verschwinden der Muridén d. h. dem früher erwähnten 
Austausch, bzw. der Dominanz-Verschiebung zwischen den einzelnen 
24* -  7
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Vertretern der Muridén und Arvicoliden ist auch auf die Umwälzung 
in der quantitativen Zusammensetzung der Herpetofauna, dem schritt
weisen Zurücktreten der Wald-Sciuriden, Leithiiden ( =  Gliriden), bzw. 
der — durch Anrücken der Grasslandelemente begründeten — Entwal
dung der Landschaft im ausgehenden Pliozän zu verweisen (s. S. 381). 
Allerdings zeigen diese Daten, dass Csarnóta mit anderen Faunen ver
glichen nicht als einheitliche Tiergesellschaft, sondern vielmehr als 
e i n  m e h r s t u f i g e r  A u s s c h n i t t  a u s  d e r  F a u n e n g e 
s c h i c h t e  d e s  a u s g e h e n d e n  P l i o z ä n s  betrachtet und 
verwertet werden kann.

Zur Rekonstruktion der Übergangszeit zwischen Pliozän und Pleis
tozän, bzw. des Ältestpleistozäns in der Faunengeschichte können neben 
Csarnóta in erster Reihe folgende Faunen in Retracht kommen:

Podlesice in Polen, lieferte an Kleinnagern (Kowalski 1956, 1958):
Glis minor K owalski
Baranomys ,,lóczyi Kormos" (— kowalskii n. sp. — s. S. 356, Fuss- 

note)
Polonomys insuliferus (Kowalski)
Cseria gracilis K retzoi 
Apodemus domináns K retzoi

Abgesehen vom noch fraglichen Polonomys, dessen Beziehungen 
bereits ungeklärt sind, spricht alles entschieden für engere Beziehungen 
zu Csarnóta-2, bzw. dessen höhere Lagen. Für eine feinere Einstufung 
taugt natürlich das verhältnismässig kleine Material nicht — ja sogar 
könnten weitere Funde in den Altersverhältnissen auch Korrekturen 
notwendig machen.

Als nächste Fauna könnte diejenige folgen, die F ejfar jüngst aus 
den Basalttuffen von Ajnácskő (Hajnácka) bekannt gegeben und auf 
ihren Arvicoliden-Gehalt eingehend untersucht hat (1961a: 261—62; 
1961b: 48—82). An Kleinnagern kann angegeben werden:

Sciurus sp.
Prospalax prisms (Nehring)
Baranomys sp.
,,Prometheomys-Gruppe”
Mimomys hajnáckensis F ejfar 
Mimomys hinioni F ejfar 
Mimomys kretzoii F ejfar 
Mimomys pliocaenicus minor F ejfar 
Parapodemus sp.

Bezeichnend ist vorerst das Nebeneinander von Baranomys und 4 
verschiedenen — wenn auch sehr primitiven, eine Zementeinlagerung 
in den Zahneinbuchtungen erst in Anfängen aufweisenden — Mimomys-
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Arten, was die alten Faunen der Csarnóta-Serie mit denen der echten 
altpleistozänen Tiervergesellschaftungen verbindet.

Annähernd gleichalt, doch von verschiedenem Faziesgepräge, kann 
die — leider — einzige nicht aus Faunen verschiedener Fundstellen 
vermengte Tiergesellschaft von Beremend, die Fauna von Beremend-5 
sein, die folgende Kleinnager lieferte (Kretzoi, 1956: 164):

Prospalax priscus (Nehring)
Rhinocricetus ,,Amphidyromys” sp.
Dolomys milleri Nehring 
Mimomys méhelyi Kretzoi 
Mimomys sp.
Beremendimys noszkyi K retzoi

Eine Mimomys pliocaenicus sehr ähnliche, aber kleinwüchsige und 
primitiver aufgebaute Mimomys-Form neben einem Vertreter der von 
Csarnóta in einer kleineren Art (nehringi) ebenfalls bekannten und auch 
dort unter den Arvicoliden Subdominanten Gattung Dolomys, verknüpft 
mit der äussersten Seltenheit der echten Muridén, usw. sprechen ein
stimmig für eine mit Csarnóta noch gewissermassen verbundene, doch 
entschieden jüngere Fauna, die nicht älter als ältestpleistozän sein kann.

Das Subdominante Auftreten einer Dolomys-Art bei Beremend 
— im Gegenteil zum vollkommenen Fehlen ähnlicher Formen in an
nähernd gleichalten Faunen innerhalb und ausserhalb der Karpaten — 
lässt uns zuerst merken, dass im Altpleistozän Südungarn einer anderen 
tiergeographischen Zone angehörte als die Gebiete um den Karpaten 
und noch weiter nördlich. Diesem Unterschied — im Biharium: Mic- 
rolus-Gruppe im Norden, Pliomys-Dinaromys-Guippe im Süden — ist 
auch der auffallende Unterschied zwischen annehmbar mehr-weniger 
gleichaltrigen Faunen wie diejenigen von Beremend und Ajnácskő 
(obere Fauna aus den Tuffen) wohl zuzuschreiben.

Eine schwer deutbare, doch wenigstens z. T. in diese Reihe gehörige 
Fauna ist die von F. Heller von Gundersheim beschriebene (1936: 
99—160), die an Kleinnagern folgende geführt haben scheint:

Sciurus sp. indet.
Glirulus (,,Amphidyromys") pusillus (Heller)
Baranomys lóczyi K ormos
, ,Ungaromys nanus K ormos” (? =  Germanomys parvidens F ejfar)
Germanomys weileri H eller
„Mimomys" hassiacus H eller
Mimomys pliocaenicus Major
Mimomys pusillus (Méhely)
Mimomys reidi H inton 
Mimomys newtoni Major
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Laguropsis helleri (K r etzo i)
Arvicola sp. indet.
Apodemas atavus Heller

Von den angeführten Formen sind „Amphidyromys" ( Glirulus4) 
pusillus, Baranomys lóczyi, das , ,Ungaromys nanus" [das mit dieser
— höher und auch etwas abweichend spezialisierten — Gruppe von 
Püspökfürdő (Kormos, 1932: 336—340) wohl nichts gemeinsam hat], 
Germanomys weileri und „Mimomys" hassiacus typische Glieder einer 
Fauna vom Séte—Ivanovce—W^ze-Typus; die übrigen sind Vertreter 
einer normalen jungvillányischen Fauna (z. B. Villány-З), mit Ausnahme 
von Arvicola, das kaum einer der hier vertretenen zwei Faunentypen 
angehören kann. Ob es sich hier doch um einen sehr jungen Mimomys 
pliocaenicus, oder vielleicht um ein zufällig aus einer jüngeren Lage 
in eine der älteren Faunen geratene Stück handeln sollte, kann natürlich 
nicht mehr entschieden werden.

Auf die uns näher interessierende Faunen zurückgekommen, könnte 
die ältere chronologisch zwischen Weze und Csarnöta-2 gestellt werden, 
während das jungvillányische jüngere Faunenelement scharf getrennt 
wohl einer anderen Fundstelle des zusammen behandelten Komplexes 
entstammt — was aber aus einer Zeitentfernung von einem Viertel
jahrhundert nachträglich wohl nicht entschieden werden kann.

Eine merkwürdige Fauna des nördlichen Typus ist durch K. K o
w a l sk i von R^bielice Krölewskie bekannt geworden (1960b: 155—201). 
Sie ist einigermassen — wenn auch nicht so extrem wie bei Gundersheim
— ein Gemisch von altertümlichen Formen, die z. T. noch ins Ober
pliozän zurückgreifen, mit solchen, die auf die obere Hälfte des Villá- 
nyium (sog. Villafranchium) hinweisen. Die Kleinnager sind folgende:

Glis (?) sp.
Sicista sp. indet.
Prospalax priscus (Nehring)
Baranomys sp.
VHiányia exilis K retzoi 
Mimomys polonicus K owalski 
Mimomys cf. stehlini K ormos 
Mimomys reidi H inton 
Apodemus sp.

Von diesen Formen weist Baranomys — gleich, welche Art hier 
vertreten sein mag — auf den Csarnóta-Typus hin, „Mimomys" cf. 
stehlini schliesst sich, was chronologische Deutung anbelangt, als sehr 
primitive Form der vorangehenden an; dann ist Mimomys polonicus 
ein primitiver, grosswüchsiger M. pliocaenicus und endlich kann die 
Villányin-Art der Fauna eher als Vorgänger der V. exilis der obervillá-
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nyischen Typuslokalität betrachtet werden, als für ident m it dieser. 
Alles in allem, die Fauna ist als einheitlich altvillányisch anzunehmen, 
ohne dass wir ihre feinere Einstufung und deutlichen Platz in der Reihe 
obenangeführter postcsarnótaner Faunen anzugeben imstande wären.

Mit den bereits angeführten Faunen sind wir bis zum oberen Villá- 
nyium gekommen, dessen Faunen einerseits durch die Grosstiere der 
Valdarno-Faunen, andererseits durch die Kleinsäuger der ebenfalls 
klassisch gewordenen Faunen der Fundstelle Villány-З wohl bekannt 
sind und bei der Abgrenzung gegen das Oberpliozän ohnedies nicht 
mehr in Betracht kommen können.

STUFENFOLGE UND ABGRENZUNG

Im vorangehenden Kapitel wurde auf Grund neuer Aufschlussarbei
ten an der Fundstelle Csarnóta-2 und der Untersuchung ihren Fauna
einschlusses die 1956 gegebene Einstufung der altpleistozänen Faunen 
des Villänyer Gebirges (K r e t z o i, 1956:214—215) im unteren Zeitab
schnitt erweitert und an die Fauna von Roussillon angeknüpfL Dadurch 
sind wir in die Lage gekommen, vom terrestren „Stratotypus” des 
Astium an eine geschlossene faunengeschichtliche Folge unserer nicht
marinen Chronologie und Stratigraphie der jüngsten geologischen 
Zeiten als Grundlage zu unterbreiten.

Die in obigen festgestellte Zeitfolge der wichtigsten Faunen ergab 
als Resultat folgende faunengeschichtliche Gliederung des europäischen 
Kontinentais (mit Einschluss der jüngeren Abschnitte aus der Zusam
menstellung von 1956):

1. R u s c i n i u m  n. (Parallelisierung mit Astium der marinen 
Stratigraphie, bzw. Abgrenzung gegen, oder teilweise Parallelisierung 
mit Plaisancium unsicher und z. Z. nicht durchführbar). — Stratotypus: 
„Roussillons-Serie (Perpignan). Liegend-Faunen: verarmte Hipparion- 
Faunen (lückenhaft bekannt). Hangend-Faunen: Csarnóta-Faunen (s. 
dort). Faunencharakter (Stratofauna): Neben afro-orientalischen Silu- 
riden, altertümlichen Anuren (Diplopelturus), ausgestorbenen Vogel
typen, nicht näher bekannten Insectivoren, mehreren Primaten-Formen 
(Dolichopithecus, ,,Semnopithecus”, usw.) treten in der Nagerfauna orien
talische Sciuriden (Pliopetaurista), Castor, das „kleine Trogontherium" 
( =  Hystricomys), eine grosse Hystrix-Form, echte Cricetus-Formen (an- 
gustidens), aberrante Cricetiden (Trilophomys, Ruscinomys), mehrere 
Muridén (Stephanomys, Parapodemus), unter den Lagomorphen neben 
Leporiden Prolagus, von Raubtieren die ersten echten europäischen 
Caniden (Ruscinalopex), ebenfalls ersten Ursiden (,,Helarctos” =  Ursu
las und Protardos), von Musteliden ein Plesiogulo, ein echter Meies, 
usw., echte Viverrinen (V . pepratxi), von den Typen der Hipparion-
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Faunen abweichende Machairodontiden ( Therailurus, Megantereon, Epi- 
machairodus) und moderne Feliden-Gruppen (Felis, Lynx), orientalische 
Ailuriden (Parailurus), von Ungulaten die Mastodonten Anancus und 
Mammut — aber keine Elephantiden — 1—2 Tapirarten, Hipparion- 
Formen, aber keine Formen der Equus-Gruppe, von Nashörnen ,,Rhino
ceros” leptorhinus, von Suiden Propotamochoerus, von Cerviden orien
talisch-altertümliche Typen (,,Rusa”, Narboniceros), endlich unter den 
Boviden neben spärlichen Antilopen-Resten der Vor-Bovine Parabos. 
Der ganzen Fauna lässt sich der Stempel einer Faunavon überwiegend orien
talischem Waldcharakter mit wenig Nachzüglern der Hipparion-F&unen 
und einigen Vorgängern der späteren — villányischen — Einwanderung 
nordamerikanischer Typen aufdrücken. — Faunen: Roussillon, Mont
pellier, Ajnácskő (lakustre Sande), Ivanovce-A, Cahul-Becken, usw.

2. C s a r n ó t a n u m  K retzoi 1959 (Parallelisierung mit Astium, 
bzw. dessen Teilen, oder mit Reuverian undurchführbar). — Stratotypus: 
Csarnóta-2, ergänzt nach unten durch W^ze, nach oben durch Csarnóta-4 
(nicht aufgeschlossen). — Liegend-Faunen: Roussillon-Faunen (s. oben). 
Hangend-Faunen: Beremend-Faunen des unteren Villányium (s. dort). 
— Faunencharakter: In der Grosstierfauna vom Ruscinium nicht wesent
lich abweichend (oder Unterschiede nicht bekannt), in der Kleinsäuger
fauna aber ausser dem Auftauchen einer Reihe von Insectivoren (Shi- 
kamainosorex, Beremendia, Petényiella, Petényia, Asoriculus), sowie aber- 
ranter Cricetiden ( Baranomys) und durch das Erscheinen einer geglie
derten Gliriden-Fauna (Dryomimus, usw.), das Erstauftreten der Arvi- 
coliden (Cseria, Dolomys, Prometheomyinen, Propliomys) und neuere 
Muriden-Typen ( Apodemus, Rhagapodemus, Micromys), trotz Ausharren 
der alten Typen (Trilophomys, Rascinomys) im unteren Abschnitt des 
Zeitalters grundsätzliche Änderung in der Zusammensetzung der Fauna 
(besonders in der quantitativen Zusammensetzung). Raubtier-Fauna 
wenig bekannt (neben überlebenden Typen, wie Agriotheriiden, neue 
wie Arctomeles*, Xenictis, usw.), Ungulaten scheinen — wenigstens aus 
den Artiodactylen geschlossen — neue Typen nicht hervorgebracht 
zu haben. Faunencharakter neben orientalischen Typen durch ostasia
tische (Glirulus, etc.) ergänzt. — Faunen: Csarnóta-2, 3, 1, 4, W^ze-1, 2, 
Ivanovce-B, Ajnácskő (Hajnácka) (Basalttuff), Barót-Köpec, Wölfersheim, 
Malusteni, Bere^ti, Odessa (Katakomben), Séte (Ruscinomys-Fundstelle), 
Podlesice, usw.

Die Faunenstufe von Csarnóta lässt sich gut in zwei Horizonte 
aufteilen: in ein unteres (W^ze-Horizont) und ein oberes (Cserhegy- 
Horizont). Diese Horizonte sind kurz in folgenden zu kennzeichnen:

W ^ z e - H o r i z o n t :  In der Nagerfauna sind Cseria und Germa- 
nomys ( — Stachomys =  Leukaristomys) dominant und Trilophomys

* P a r a m e ie s  würde die Priorität zukommen, doch ist dieser Name präokkupiert.
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kommt noch v o r .— Faunen: We. e-L 1 vanovce-B, Wölfersheim, Fodle- 
sice und vielleicht weitere, derzeit ^ c h t als solche erkannte.

C s e r h e g y - H o r i z o n  t : Trilophomys kommt nicht [mehr vor, 
Germariomys scheint auch verschwunden zu sein, dagegen ist unter den 
Arvicoliden Prop Hamas ( — Laugar itiomys) dominant, Dolomys häufig 
und Cseria tr itt allmählich zurück. W aldcharakter noch ausgeprägter. 
—- Faunen: Csarnóta-2, 3, 1, 4, W^ze-2, Malusteni u. a.

3. V i l l á n  у i u m  K retzoi 1941 (Parallelisierung mit Praetig- 
lium-Tiglium, usw. augenblicklich nicht durchführbar). — Stratotypus: 
Villány-3. — Liegend-Faunen: Cserhegy-Faunen des oberen Csarnóta- 
num. — Hangend-Faunen: Betfia-Faunen (Lagurodon-Allophaiomys-, 
und Lagurodon-Prolagurus-Faimen) des unteren Biharium (s. dort). — 
Faunencharakter: In der Grosstierfauna die Charaktertiere der Perrier- 
Valdarno-Faunen, unter ihnen viele Überbleibsel der Csarnöta-Phase, 
besonders unter den Raubtieren. Hier auch Neuankömmlinge, wie echte 
Canis- und Vu/pes-Formen, unter den Proboscidiern neben Mastodonten 
die ersten Elephantiden (Protelephas*, Archidiskodon), die ersten alt- 
weltlichen Equiden ( Allohippus, Macrohippns, Asinus) neben dem 
letzten Hipparion-Yxesten, Tapire, von Rhinoceroten die e/ruscus-Gruppe, 
von Suiden die Gattung Sus, im 0. Kamele, von Cerviden — neben 
einigen primitiven — die Gattungen Euctenocerus, Praealces ( =  Libral- 
ces) u. a., von Boviden die ersten modernen Bovinen (Leptobos). Von 
grossen Nagern sind Trogontherium, Castor und Hystrix zu erwähnen. 
An Kleintieren sind neben den Soriciden mit neuen Gattungen ( Sorex, 
Crocidura, Neomys) besonders die Nager von Interesse, bei denen das 
sozusagen vollkommene Verschwinden der Muridén und das überwälti
gende Massenauftreten der Arvicoliden der ganzen Kleintierfauna das 
im ganzen Pleistozän so charakteristische Bild einer fast ausschliess
lichen Arvicoliden-Fauna verleiht. Von diesen ist das Überleben einiger 
Primitivtypen (Dolomys, usw.) zu erwähnen, ebenso wie das Auftreten 
vom echtem Mimomys, von Lagurodon, Kislángia, Clethrionomys, u. a. 
(Mimomys ist indess die dominante Artengruppe). Die Lagomorphen 
sind durch die ausgestorbenen Gattungen Hypolagus und Pliolagus, 
bzw. schon Lepus (Oryctolagus ?) und den Ochotoniden Ochotona und 
Prolagus vertreten.

Das Zeitalter wurde — inwieweit es sich mit dem Villafranchium 
der verschiedenen Auffassungen decken lässt — auf zwei Abschnitte 
geteilt: das untere mit Elephanten und Mastodonten (eigentliches Villa
franchium?) und das obere nur mit 9,Elephas>> meridionalis (Saint-Pres- 
tium) allein. Nachdem aber Elephanten und Mastodonten auch auf 
Standortansprüche recht verschieden sind, kann man aus dem Fehlen von

* Es ist nicht ausgeschlossen, ja sogar sehr annehmbar, dass die Elephantiden, als 
Einwanderer aus der orientalischen Region doch bereits im Csarnótanum — wenn nicht 
schon im Ruscinium — den Boden Europas erreichten.
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Mastodonten noch weit nicht auf ihr Aussterben schliessen. Besser 
ist eine Aufteilung auf die Kleinsäuger-Faunen zu begründen, wo zwei 
grössere Faunenphasen zu unterscheiden sind:

B e r e m e n d - P h a s e  (Dolomys-Mimomys-Zone, K retzoi 1956): 
Csarnóta-Insectivoren (auch Shikamainosorex), neben primitiven Mimo- 
mys-Axten (mit beginnender Zementeinlagerung) noch Dolomys (N. der 
Karpaten nicht verbreitet), weitere Arvicoliden (Clethrionomys, Kis- 
lángia, Lagurodon, Allophaiomys) fehlen noch. — Faunentypus: Bere- 
mend-5.

V a l d a r n o - P h a s e  (Arnium): Shikamainosorex fehlt, dagegen 
tr itt  Crocidura, Sorex von Insectivoren, Clethrionomys, Kisldngia, Lagu
rodon, Allophaiomys auf (Dolomys verschwindet; fraglich ob auch im 
Mediterran?), wobei Mimomys-Arten weit dominant sind. — Faunentypus: 
Valdarno-Fauna (für die Kleintierfauna Villány-3).

4, B i h a r i u m  K retzoi 1941 — Einzelheiten über Faunen
charakteristik, usw. (s. dort) (1956:214—215). Ergänzend sei hier nur 
soviel hinzugefügt, dass die 7—8 Faunenzonen praktisch besser in 3 
Phasen zusammengefasst werden können:

B e t f i a - P h a s e  (Lagurodon-Allophaiomys-Zone und Lagurodon- 
Übergangszone z. T.); Faunentypus: Betfia ( =  Püspökfürdo-2; die 
Hauptfauna von K orm o s, 1930:40—56).

N a g y h a r s á n y h e g y - P h a s e  (Ln^urodon-Übergangszone z. 
T., Lagurodon-Crocidura-Zone, Lagurodon-Lepus-Zone und Lagurodon- 
Pitymys-Zone); Faunentypus: Nagy hars ányhegy-4.

T e m p l o m h e g y - P h a s e  (Pitymys-Microtus-Zone und Micro- 
tus-Arvicola-Zone); Faunentypus: Villány-8/9—11.

BEZIEHUNGEN ZU A NDEREN CHRONOLOGIE-SYSTEMEN

Wie bereits des öfteren erwähnt wurde, lehnt sich das oben erör
terte chronologische System an ältere, bzw. mehr-weniger allgemein 
gebrauchte marine Systeme nur undeutlich, meist sogar überhaupt 
nicht an. Und — offen gesagt — soll es auch nicht !

Der Grund für diese abweisende Stellungnahme gegenüber älteren 
Stratigraphien ist aus der Unsicherheit der Parallelisierung und der 
unsicheren Zeitdauer der üblichen Stufen abzuleiten, wobei ein Teil 
dieser „Stufen” als auf nicht aus der Stratigraphie herrührende Erschei
nungen gegründet von vornherein als ungültig abzulehnen sind (als 
solche sind Namen, die auf Vorstösse, bzw. Rückzugphasen der Landeis
massen, auf Urmenschenkulturen, auf Klimaschwankungen, usw. ge
gründet sind).

Natürlich bezieht sich unsere abweisende Einstellung nur auf die 
zuletzt erwähnte Kategorie formal fehlerhaft gebildeter Begriffe bedin-
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gungslos; dabei werden die Begriffe der marinen Stratigraphie u n b e 
s c h r ä n k t  a n e r k a n n t  — f ü r  d i e  m a r i n e  S e d i m e n 
t a t i o n .  Doch muss auch hier nachdrücklich unterstrichen werden, 
dass diese auch weiterhin nicht als vollwertig gelten dürfen, bis sie 
durch das Kenntnisgut der Tiefengeologie nicht in nicht-unterbrochene, 
d. h. nicht-diastrophische, demnach bis zu den Stufengrenzen ergänzte 
lithostratigraphische Komplexe ergänzt werden könnten, bzw. bei einer 
höchstwahrscheinlichen Unmöglichkeit einer solchen Ergänzung der 
Schichtenprofile auf die nicht-diastrophische Basis der biologischen Pro
zesse der Faunenentwicklung gestellt und dadurch zu wahren 
c h r o n o s t r a t i g r a p h i s c h e n  Einheiten erweitert werden.

Und auch in diesem — optimalen — Fall wird die marine Strati
graphie nur die Geschichte des Meeresbodens sein; eine die Geschichte 
der Festlandmassen darstellende Stratigraphie ist sie aber ohnedies 
nicht und kann eine solche auch nie ersetzen. Ob und zu welchem Zeit
punkt beide Stratigraphien bis in die feinsten Einzelheiten korreliert 
bzw. in einer Holostratigraphie vereint werden können — ist eine wei
tere Frage, die aber unsere Zielsetzungen augenblicklich nicht aufs 
mindeste beeinträchtigen darf !

Obiges vor Augen fassend kann festgestellt werden, dass beim Ver
gleich mit der hier entwickelten oberpliozänen-altpleistozänen terrestren 
Faunensukzessions-Stratigraphie vor allem vier stratigraphische Systeme 
in Betracht kommen. Diese sind:

L Die Stufenfolge des Jungtertiärs-Altquartärs im südlichen Nord
meer (Südengland—Belgien—Niederlande—Norddeutschland), die in 
Südengland nach der zum grössten Teil HARMER'schen Stratigraphie 
mit dem Lenhamian beginnend die Stufen Gedgravian-Waltonian- 
Newbournian-Butleyan-Icenian - Chillesfordian - Weybournian - Cromerian 
folgen lässt, der in Belgien-Niederlande — diskordant auf das Anversien 
— Diestien-Casterlien-Scaldisien-Poederlien-Amstelien folgen. Unterein
ander werden die zwei Beihen durch Diestien =  Lenhamian, Casterlien =  
Gedgravian, Poederlien -f- Scaldisien =  Waltonian und Amstelien =  
Newbournian -f- Butleyan parallelisiert.

Versuchen wir diese Serien mit unserer „Vollgliederung” zu paral- 
lelisieren, so ergeben sich folgende Anhaltspunkte:

Eine sichere — wenn auch nicht feinstratigraphische — Paralleli
sierung ergibt sich zwischen dem Cromerian (s. str.) und Teilen des 
Biharium, u. zwar wahrscheinlich dem oberen Biharium, obwohl auch 
Mittelbiharium darin vertreten sein kann. Die Unsicherheit wird — sei
tens der terrestrischen Stratigraphie — durch den Umstand verursacht, 
dass wir nicht wissen, ob Prolagurus-Lagurodon von hier aus ökologisch- 
klimatologischen Gründen fehlte, oder infolge des spätbiharischen Alters 
der Fauna. Doch bleibt natürlich die Unsicherheit der Parallelisierung
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auch nach eventueller Entscheidung dieser Fragen infolge der labilen 
Abgrenzung des Cromerium ohnedies bestehen.

Nicht viel weniger problematisch ist die Parallele der Norwich- 
Chillesford-Weybourne Crag-Serie mit dem höheren Villányium, während 
das obere Red Crag (Newbournian =  Butleyan) nicht älter als tiefer- 
villányisch sein kann (Macrohippus und die ersten Elephantiden). Voll
kommen im Dunkeln sind wir aber bezüglich das nähere geologische 
Alter von Lenhamian, Gedgravian und Waltonian und den entsprechenden 
belgisch—holländischen Gliedern.

2. Eine terrestrisch-fluviatile Schichtenreihe wurde im Unteren 
Rheintal von M. v a n  d e r  V ler k  in den Jahren 1948—1953 auf Stufen 
eingeteilt und diese benannt (1950, 1953; v an  d e r  V l e r k — F lorschütz  
1953). Die Serie beginnt mit dem ins Pliozän gestellten Reuverian und 
umfasst in den Stufen Praetiglian, Tiglian, Taxandrian*, Needian, Dren- 
thian, Eemian, Tubatian bis zum Holozän das ganze Pleistozän. Für 
die terrestrische Wirbeltierfauna ist von diesen das Tiglian das wich
tigste, zugleich auch das stratigraphisch bestbegründete; es ist durch 
die Fauna von Tegelen sicher als jungvillányisch einzustufen. Bedeutend 
unsicherer ist die Einstufung vom Praetiglian als untervillányisch, dement
sprechend Reuver noch unsicherer in Bezug auf Korrelation. Etwas 
besser begründet ist die Parallelisierung des Taxandrium mit dem Biha
rúim im allgemeinen.

Eine Parallelisierung der oben angeführten fluviatilen Serie mit 
der marinen Stratigraphie und ihren Stufen war natürlich nur mit Hilfe 
der Säugetierfauna möglich gewesen.

3. Im Mittelmeergebiet, in Italien wurde endlich eine zweite marine 
Stratigraphie aufgestellt, die über Torton mit dem Plaisancien beginnt 
und Astien, Calabrien, Villafranchien im Norden, Astien, Calabrien und 
Sicilien im Süden umfasst, wobei Villafranchien schon fluviatil ist. 
Nachdem die Serie gegen das untere Pliozän nicht abzugrenzen ist, 
zumal das Verhältnis Plaisancien-Astien auch nicht ganz geklärt ist, 
bleibt für die Einstufung der ganzen Stufenfolge allein die Säugetier
fauna des Villafranchium als Ausgangspunkt übrig. Die Sande des Villa- 
franchiano führen bekanntlich die zwei Mastodonten des Jungpliozäns- 
Altpleistozäns, dazu aber noch Archidiskodon meridionalis, dessen Auf
treten ein älter als untervillänyisches Alter dieser Ablagerungen aus- 
schliesst. Ein jungvillányisches Alter dieser Sande ist — ebenso wie 
ihre Parallelisierung mit den Sanden der Valdarno superiore-Serie mit 
der reichen Säugetierfauna — sehr wahrscheinlich, doch nicht bewiesen. 
Eine Parallelisierung dieser Stratigraphie mit den Glazialen-Interglazi-

* wurde später (Anon., 1957) auf die Stufen Eburonian, Vaalian und Me- 
napian aufgeteilt.
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alen der ,,alpinen Glazialstratigraphie” ist (L o n a , 1950) mehr als frag
lich.

Der nicht deutlich fixierten villányischen Einstufung des Villa- 
franchien entsprechend kann Calabrien ebenso altvillányisch sein, wie 
auch älter — aber z. T. auch mit Villafranchien synchron. Noch un
sicherer ist die Einstufung des Sicilien, bei dem nur die Reihenfolge in 
der marinen Schichtenfolge gesichert werden kann. Endlich ist vom 
Astien nur soviel mit Sicherheit zu behaupten, dass die Astisande — 
gleich der Roussillon-Fauna zwischen Hipparion-Faunen und den jungvil- 
lányischen Faunen — zeitlich irgendwo zwischen älterem Pliozän und 
älterem Pleistozän liegen (welcher Zeitraum — falls wir Plaisancien 
und Astien nicht für zwei Fazies einer und derselben Bildung ansehen — 
höchstens noch durch das Abgrenzen gegen Plaisancien nach unten 
etwas schärfer gefasst werden kann).

4. Die Lokalstratigraphie der pontokaspischen Brack- und lakustren 
Bildungen, sowie des diese überlagernden fluviatilen Komplexes ist in 
eine Gliederung des jüngeren Pliozäns, bzw. älteren Pleistozäns aus
gebaut worden, die auf das Hipparion-Faunen führende Pont folgend 
die Stufen Kimmer, Kujalnik, Aktschagyl, Aptscheron umfasst, womit 
die Oberkante des Altpleistozän erreicht wird. Ihre grosszügige Paralleli
sierung ist im Bereich der Aktschagyl-Serie durch die Mastodonten 
und ,,Elephas” meridionalis führende Schotter-Sand-Komplexe, bzw. die 
Khapry-, Taman- u. a. ausgiebige Faunenfunde mit den Villäny-Villa- 
franca-Faunen, bei den Trogontherii-Sanden, sowie Faunen wie die von 
Kair, u. a. des Apscheron mit dem Biharium ausreichend gesichert; 
das gleiche gilt für das Csarnóta-Alter der Fauna der „Katakom ben” 
von Odessa und auch das vorwiegend „astische” Alter der Prut-Kagul- 
Saltschi-Faunen des sog. Kutschurgan. Einer feinstratigraphischen 
Einstufung dieser Komplexe werden aber noch neue Aufschlussarbeiten 
und bedeutende Spezialisten-Arbeit vorangehen müssen. So konnte z. 
B. neuerdings auf Grund von Kleinwirbeltierfunden nachgewiesen wer
den, dass die Kujalnik-Stufe von der Oberkante der Csarnóta-Stufe bis 
über die Oberkante des Biharium reicht, d. h. reichlich das ganze Ältest- 
und Altpleistozän umfasst — nicht aber das Oberpliozän vertritt.

Inzwischen haben wir das Problem einer Parallelisierung unserer Chro
nologie mit denVersuchen der Paläobotaniker zum Ausbau einer terrestri
schen Stratigraphie einzelner Zeitabschnitte (z. B. Reuver, usw.) nicht ein
mal angerührt oder auf die von W. Sza fer  ausgearbeitete paläobotanische 
Stratigraphie (Sz a f e r , 1954: 128) überhaupt nicht eingegangen. Diese 
ist aber in Zusammenhang mit unserer Stratigraphie unbedingt zu 
erwähnen, da das Steigen der Feuchtigkeit zwischen den Floren Kro- 
scienko und Huba dem Vorrücken des Waldelementes bei Csarnóta-2 
entspricht und der steile Abfall der Feuchtigkeitskurve zwischen Huba 
und Mizerna ein Parallel der Entwaldung zur Zeit des Überganges von
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Jungpliozän zu Altpleistozän zwischen Csarnóta-2 und den Beremend- 
Faunen darstellen muss (Sz a f e r , 1954). Auf weitere Teil-Stratigraphien 
auf europäischem Boden sei hier ebenso nicht eingegangen, wie auf 
nicht-europäische Gliederungen vorwiegend terrestrischer Bildungen 
— das würde die Bahmen dieses Berichtes weit überschreiten.

Alles in allem, sehen wir, dass die Aussichten einer feineren Korre
lation der üblichen Stratigraphien so untereinander, wie mit terrestren 
Serien sehr gering sind, was uns zum Schaffen einer autonomen terrest
ren Stratigraphie und Chronologie veranlasst. Dabei wird die nicht- 
diastrophische Faunengeschichte — zumal durch Massenuntersuchungen 
auch quantitativ-statistisch dargestellt — als Chronostatigraphie ver
wertet, was ihr im Vergleich mit der diastrophischen Lithostratigraphie 
die Überlegenheit einer chronologischen V o l l g l i e d e r u n g  sichert.

ФАУНА И ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ ЧАРНОТЫ
М. КРЕЦОИ

На южной окраине с. Чарнота в Южной Венгрии, на кряже гор Вил- 
лань, в одном из местонахождений древних плейстоценовых позвоночных, 
известном полвека, а именно на местонахождении Чарнота-2, автор прово
дил за период от 1956 г. до I960 г. детальные сборы фауны, результаты кото
рых были резюмированы им в вышеопубликованном отчете.

Верхняя часть разреза была разрушена при сборах, проведенных 
Т. КОРМОШ-ом за период 1910—1930 гг., таким образом автор был при
нужден ограничиваться при сборе сохранившимися более глубокими 
членами разреза. Он подвергал сбору и отмучиванию сохранившийся 
комплекс террароссы по 25 искусственным горизонтам, разбитым на от
резки мощности от 25 до 30 см. После послойной обработки полученного 
таким образом микростратиграфического материала, он установил путем 
количественного анализа подробную последовательность фауны периода, 
представленного осадочным комплексом. Эта последовательность указы
вается на диаграммах, приведенных в полном тексете (см. стр. 316— 
317, 319-320).

Изучение чарнотской фауны и сравнение ее с другими фаунами по
зволили составить нижеследующую схему континентальной стратиграфии:

1. Русциниум н. (Стратотип: фауна Roussillon). Подошва: обедненные 
фауны Hipparion (на ЮЗ-е СССР!) Кровля: фауны Чарноты. Характеристика 
фауны: Появление и приход к господству многочисленных ориентальных 
лесных элементов, сменяющих фауны Hipparion, точнее — распростра
нение новых форм Primates (Dolichopithecus), Glires (Pliopetaurista, Tro- 
gontheriinae), аберрантных Cricetidae (Ruscinotnys, Trilophomys), появ
ление новых форм Muridae (Stephanomys), появление среди зверей первых 
настоящих европейских Canidae (Ruscinalopex) и Ursidae („Helarctos”, 
Protarctos) и т.п., а также, наряду с появлением новых типов Machairo-
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dontae и Felidae — появление ориентального Parailuriis, и наконец, 
наличие из группы Ungulata, родов Anancus и Mammut, а также — гиппа
рионов, тапиров, примитивных цервид (Narboniceros), вымерших Suidae 
(Propotamochoerus) и одной — опять ориентальной — бовины (Parabos). 
Наиболее известными фаунами данного фаунистического яруса являются 
(помимо стратотипа) следующие: фауны Монпелье, Айначке (озерная 
серия), Ивановце-А, бассейна Кагул и т.п.

2. Чарнотанум, КРЕЦОИ, 1959 (Стратотип: Чарнота-2). Подошва: 
фауна Roussillon; кровля: беремендский фаунистический горизонт нижнего 
вилланьиума. Характеристика фауны: в отношении своих крупных мле
копитающих данный фаунистический ярус показывает мало отличия от 
русциниума (или же первые малоизвестны), однако, в отношении своих 
мелких млекопитающих он отличается от последнего наличием многочис
ленных родов Insectivora (Shikamainosorex, BeremendiafPetényiella, Petényia, 
Asoriculus), сравнительно богатой фауны Gliridae (GÍis, Dryomimus, Mus
card inus, Glirulus) и в основном появлением и быстрым распространением 
первых Arvicolidae (Cseria, Dolomys, Prometheomyinae, Germanomys, Pro- 
pliomys, Promimomys), появлением и преобладанием настоящих Muridae 
(Apodemus, Micromys, Rhagapodemus) и сохранением древних типов в 
начале периода (Trilophomys, /?HsczH6>mys). Характерно появление новых 
типов зверей (Xenictis, Arctomeles) наряду с устойчивыми прежними 
формами (Agriotherium, Parailurus), а по линии Ungulata — продолжение 
существования прежних форм. Фауна — с учетом количественного 
распределения остальных классов позвоночных — позволяет заключать 
о максимальном зарастании лесом, особенно во второй половине этапа. — 
Фауны: Чарнота-2, 3, 1,4; Венже-1, 2, Ивановце-Б, Барот-Кепец, Вель- 
ферсгеим, Малуштени, Берешти, Одесса (катакомбы), Сет (фауна Ruscino- 
rnys), Подлешице и т. п.

Этот фаунистический ярус может быть разделен на два этапа:
Этап Венже: Преобладающими грызунами являются Cseria-Germa- 

notnys, но встречается еще и Trilophomys. К этому этапу можно отнести 
местонахождения фаун Венже-1, Ивановце-Б, Вельферсгеим и т.п.

Этап Черхедь: Формы Trilophomys-Germanomys уже исчезли, преоб
ладают Arvicolidae, часто встречается Dolomys, быстро редеют формы 
Cseria. Лесной характер ступает сильно на передний план. К этому этапу 
следует отнести местонахождения фаун Чарнота, Венже-2, Малуштени, 
Подлешице и т.п.

3. Вилланьиум, КРЕЦОИ, 1941 (Стратотип: Виллань-3), Подошва:
верхний черхедьский этап фаунистического яруса чарнотанум; кровля: 
нижний, бетфийский этап фаунистического яруса бихариум. — Характе
ристика фауны: Наряду с мегафаунистическими элементами типа фауны 
Перье-Вальдарно появляются в Европе и Азии настоящие элефаниды, 
настоящие каниды, а главным образом настоящие лощади (Allohippus 
и т. п.) и кроме многочисленных новых Artiodactyla (роды Cervidae, 
Leptobos и т.п.) появляются и начинают преобладать новые роды — жи
вущие и в наши дни — сорицид (Sorex, Crociduray Neomys), встречаются 
новые арвиколиды (Mimomys, Lagurodon, Kislángia, Clethrionomys
и т.п.), которые тоже приобретают господствующую роль. Наконец, из
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группы лягоморф следует упоминать появление родов Lepus и Oryctolagus. 
В общей картине фауны становится господствующим степной характер 
северно-американских иммигрантов.

Этот ярус разбивается на два этапа:
Беремендский этап: Наряду с многочисленными формами чарнотского 

этапа (<Shikamainosorex, Dolomys) небольшое количество новых фаунисти- 
ческих элементов (Mimomys и т.п.).

Этап вальдарно: Массовое появление новых элементов (Crocidurcb 
Sorex, Clethrionomys,Kislángia, Lagurodon, Allophaiomys и т.п.) параллельно 
исчезновению чарнотских форм, перешедших в беремендский этап (Shi
kamainosorex, Dolomys).

4. Бихариум, КРЕЦОИ, 1941 (Стратотип: Бетфиа). Фауна харак
теризуется, кроме поступления новой волны фауны из Северной Америки, 
совершенным возобновлением, причем современные элементы получают 
перевес. Данный ярус разделяется на три этапа: Бетфиа, Надьхаршань- 
хедь и Темпломхедь.

Естественной границей плиоцена и плейстоцена следовало бы прини
мать границу между этапами чарнота-черхедь и виллань-беременд, где 
лесной этап конца плиоцена резко сменяется сухим лесным этапом плей
стоцена. Это несколько отличается от проведенной лондонским согла
шением границы, которую микростратиграфически следовало бы провести 
где-нибудь между этапами беременд-вальдарно вилланьского фаунисти- 
ческого яруса.

Само собой разумеется, что приведенная выше схема континентальной 
стратиграфии может быть параллелизирована только приблизительно 
с отдельными членами прежних морских и речных стратиграфических 
систем, ввиду диастрофических перерывов последних. Из числа этих 
приводим наиболее важные:

1. Кромериум =  (средний) верхний бихариум.
2. Верхний Ред Крег (Newbournian-Butleyan) (более глубоколежащий 

участок вилланьиума) в то время как серия Norwich-Chillesford-Weybourne- 
Crag может быть отождествлена с верхами вилланьиума.

3. Тиглиэн примерно одновозрастный с верхами вилланьиума, а 
Таксандриэн — приблизительно с бихариумом.

4. Виллафранкский ярус соответствует верхнему вилланьиуму (в то 
время как калабрийский ярус не может быть локализирован). То же самое 
относится, но еще в повышенной мере, к сицилийскому ярусу.

5. Что касается стратиграфического положения астийского яруса, 
то мы уверены только в порядке его последовательности, но параллелиза- 
ция его не представляется возможной.

6. В понтокаспийской стратиграфической серии нельзя попытаться 
параллелизировать киммерийский ярус, в то время как куяльницкий 
ярус в общем заключает в себе отдельные этапы фауны русциниума-чарно- 
танума (Кучурган-Прут-Кагул-Сальчи). Что же касается фауны одесских 
катакомб, то она несомненно соответствует фауне Чарноты, причем охва
тывает оба этапа этого фаунистического яруса.
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7. Меридионалисовые песчанисто-гравелистые образования акчагыль- 
ской серии параллелизируемы с верхним вилланьиумом (виллафранкским 
ярусом), как это доказывается и фаунами Хопри, Тамань и т.п.

8. Фауны же песков с trogontherii, а также местонахождений Каир, 
Тернополь и т.д. могут быть зачислены в один или другой горизонт бихор- 
ского яруса; однако, уточнение их принадлежности требовало бы дальней
шего — в основном количественного — изучения фауны.

25 40563 -  М. A ll. F ö ld ta n i Int. Évi J e len té se  1959. -  7
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I. Tábla — Tafel I. — Таблица I.

1. Petényid hungarica Kormos — I2 sin., linguális nézet; Csarnóta — 2/9.
2. Sorex (s. 1.) sp. indet. — I2 dext., linguális nézet; Csarnóta—2/3.
3. Petényiella gracilis (Petényi) — M1 —M2 sin., rágófelület; Csarnóta —2/3
4. Petényiella gracilis (Petényi) — I2 dext., linguális nézet; Csarnóta —2/13.
V alam en n y i ábra 1 : 2 0  n a g y ítá sú ; ra jzo lta  Cseh  Ё ., fén yk ép ezte  P e l l é r d y  L .-n é .

* * *
1. Petényia hungarica Kormos — I2 sin., Lingualansicht; Csarnóta —2/9.
2. Sorex (s. 1.) sp. indet. — I2 dext., Lingualansicht; Csarnóta —2/3.
3. Petényiella gracilis (Petényi) — M1 — M2 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/3.
4. Petényiella gracilis (Petényi) — I2 dext., Lingualansicht; Csarnóta —2/13.
S äm tlich e  A b b ild u n gen  in  V ergr. 1 : 2 0 ;  g eze ich n et von  Ё . Cs e h , p h otograp h iert vo n  Frau M* 
P e l l é r d y .

*1 if*

1. Petényia hungarica Kormos — I2 sin., вид лингвальный; Чарнота — 2/9
2. Sorex (s. 1.) sp. indet. — I2 dext., вид лингвальный; Чарнота —2/3.
3. Petényiella gracilis (Petényi) — M1 — M2. sin., жевательная поверхность; 

Чарнота —2/3.
4. Petényiella gracilis (Petényi) — I2 dext., жевательная поверхность; Чар

нота —2/13.
Все рисунки увеличены 1 :20; оформлены Э. ЧЕХ; фото: М. ПЕЛЛЕРДИ—ФИТТЛЕР.
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TI. Tábla — Tafel II. — Таблица II.

1. Asoriculus gibberodon ( P e t é n y i ) — I2 sin., linguális nézet; Csarnóta — 2/13.
2. Petényid hungarica K ormos — M1 —M2 3 sin., rágófelület; Csarnóta —2/5.
3. Shikamainosorex mariae (Su l i m s k i ) — I2 sin., linguális nézet; Csarnóta— 2/2.
Valamennyi ábra kb. 1 : 2 0  nagyítású; rajzolta Cseh  Ё ., fényképezte P e l l é r d y  L .-n é .

% * *

1. Asoriculus gibberodon (P e t é n y i ) — I2 sin., Lingualansicht; Csarnóta —2/13.
2. Petényid hungdricd K ormos — M1 —M2 sin., Kaufläche; Csarnóta— 2/5.
3. Shikdmdinosorex mdride (Su l i m s k i ) — I2 sin., Lingualansicht; Csarnóta— 2/2.
Sämtliche Abbildungen in Vergr. сса. 1 : 2 0 ; gezeichnet von Ё . Cs e h , photographiert von Frau M. 
P e l l é r d y .

* * *

1. Asoriculus gibberodon ( P e t é n y i ) — I2 sin., вид лигнвальный; Чарнота — 2/13.
2. Petényid hungdricd K ormos — ML — M2 sin.,  жевательная поверхность; 

Чарнота —2/5.
3. Shikdmdinosorex mdride (Su l i m s k i ) — I2 sin., вид лингвальный; Чарнота 2/2. 
Все рисунки увеличены примерно 1 :20; оформлены Э. ЧЕХ; фото: М. ПЕЛЛЕРДИ—ФИТТЛЕР.
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III. Tábla — Tafel III. — Таблица III.

1. Pliopetes hungaricus K r e t z o i  — M2 sin., rágófelület; Csarnóta — 2/13.
2. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M3 sin., rágófelület; Csarnóta —2/6.
3. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M1 sin., rágófelület; Csarnóta —2/2 .
4. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — P4 sin., rágófelület; Csarnóta —2/10.
6. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — M3 sin., rágófelület; Csarnóta— 2/13.
6 . Dryomimus eliomyoides K retzoi  —  M2 sin., rágófelület; Csarnóta — 2/10.
7. Dryomimus eliomyoides K retzoi — M2 dext., rágófelület; Csarnóta —2.
V a la m en n y i ábra 1 : 2 0  n a g y ítá sú ; ra jzo lta  Cseh  É ., fén y k ép ezte  P ej.l é r d y  L .-n é .

* * *
1. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M2 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/13.
2. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M3 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/6.
3. Pliopetes hungaricus K retzoi  — Ml sin., Kaufläche; Csarnóta —2 /2 .
4. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — P4 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/10.
3. Dryomimus eliomyoides K r e t z o i  — M3 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/13.
6. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — M2 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/10.
7. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — M2 dext., Kaufläche; Csarnóta —2. 

S ä m tlich e  A b b ild u n gen  in V ergr. 1: 20; g eze ich n et von  É . Cs e h , p h otograp h iert von  Frau M. P e l l é r d y .

s«: # *

1. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M2 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/13

2. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M3 sin.,  жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/6.

3. Pliopetes hungaricus K retzoi  — M1 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/2.

4. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — P4 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/10.

ő. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — M3 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/13.

в. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — М2 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/10.

7. Dryomimus eliomyoides K retzoi  — М2 dext. жевательная поверхность; Чар- 
нота—2.

Все рисунки увеличены 1:20; оформлены Э. ЧЕХ; фото: М. ПЕЛЛЕРДИ—ФИТТЛЕР.
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IV. Tábla — Tafel IV. — Таблица IV.

1. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — Mx sin., rágófelület; Csarnóta —2/1.
2. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M1 sin., rágófelület; Csarnóta —2/2.
3. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M2 sin., rágófelület; Csarnóta —2/1.
4. Apodemus domináns K r e t z o i  — M2 sin., rágófelület; Csarnóta —2.
5. Apodemus domináns K r e t z o i  — M3 sin., rágófelület; Csarnóta— 2/10.
6. Apodemus domináns K r e t z o i  — M1 sin., rágófelület; Csarnóta —2/10.
7. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — M1 dext., rágófelület; Csarnóta— 2/2.
V a la m en n y i ábra 1 : 2 0  n a g y ítá sú ; ra jzo lta  Cseh  Ё ., fén yk ép ezte  P e l l é r d y  L .-n é .

* * *

1. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — Mx sin., Kaufläche; Csarnóta —2/1.
2. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M1 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/2.
3. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M2 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/1.
4. Apodemus domináns K r e t z o i  — M2 sin., Kaufläche; Csarnóta —2.
5. Apodemus domináns K r e t z o i  — M3 sin., Kaufläche; Csarnóta —2/10.
6. Apodemus domináns K r e t z o i  — Ml sin., Kaufläche; Csarnóta —2/10.
7. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — M1 dext., Kaufläche; Csarnóta —2/2.
S äm tlich e  A bbildungen in  V ergr. 1: 20; g eze ich n et v o n  Ё . Cs e h ; p h otograp h iert von  Frau M. P el lér d y

* *  *

1. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — s i n . ,  жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/1.

2. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M1 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/2.

3. Cricetinus europaeus K r e t z o i  — M2 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/1.

4. Apodemus domináns K r e t z o i  — M2 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2.

5. Apodemus domináns K r e t z o i  — М3 s i n . ,  жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/10.

6. Apodemus domináns K r e t z o i  — М1 sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/10.

7. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — М1 dext., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/2.

Все рисунки увеличены 1 : 20; оформлены Э. ЧЕХ; фото: М. ПЕЛЛЕРДИ-ФИТТЛЕР.
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V. Tábla — Tafel V. — Таблица V.

1. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — Мг dext., rágófelület; Gsarnóta —2.
2. Apodemus domináns K r e t z o i  — Мг dext., rágófelület; Csarnóta —2.

3. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — sin., linguális oldalnézet; Csarnóta — 
2 /3 .

4. Apodemus domináns K r e t z o i  — MA dext., belső oldalnézet; Csarnóta —2/3.
5. Micromys praeminutus K r e t z o i  — M1 sin., rágófelület; Csarnóta —2 /8 .

6. Micromys praeminutus K r e t z o i  — Mj sin., rágófelület; Csarnóta —2 /8 .

V a la m en n y i ábra 1 : 2 0  n a g y ítá sú ; ra jzo lta  Cse h  Ё ., fén y k ép ezte  P e l l é r d y  L .-n é .

* * *

1. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — Mj dext., Kaufläche; Csarnóta —2.
2. Apodemus domináns K r e t z o i  — M, dext., Kaufläche; Csarnóta —2.

3. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — M A sin., linguale Seitenansicht; Csarnóta 
- 2 / 3 .

4. Apodemus domináns K r e t z o i  — dext., linguale Seitenansicht; Csarnóta 
- 2 / 3 .

5. Micromys praeminutus K r e t z o i  — M1 sin., Kaufläche; Csarnóta —2 /8 .

6. Micromys praeminutus K r e t z o i  — sin., Kaufläche; Csarnóta —2 /8 .

Sämtliche Abbildungen in Vergr. 1 : 20; gezeichnet von Ё . Cs e h , photographiert von Frau M. P e l l é r d y .

* * *
1. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — dext., жевательная поверхность; Чар- 

нота—2.
2. Apodemus domináns K r e t z o i  — dext., жевательная поверхность; Чар- 

нота—2.
3. Rhagapodemus frequens K r e t z o i  — s in . ,  л и н г в ал ь н ы й  бо ковой  вид Чар- 

н о т а —2/3 .

4. Apodemus domináns K r e t z o i  — M j d e x t . ,  в н у т р е н н и й ’ боковой вид Ч ар -  
н о т а —2/3.

5. Micromys praeminutus K r e t z o i  — M1 s in . ,  жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/8.

6 . Micromys praeminutus K r e t z o i  — ML sin., жевательная поверхность; Чар- 
нота—2/8.

Все рисунки увеличены 1 : 20; оформлены Э. ЧЕХ; фото: М. ПЕЛЛЕРДИ—ФИТТЛЕР.
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