
ÜJABB GYŰJTÉSEK A VILLÁNYI-HEGYSÉG 
GE BINCES-LELÖ HELYEIN

írta: K retzoi Miklós

A Villányi-hegység klasszikus ősgerinces-lelőhelyein hosszú megszakí
tásokkal 90 éven át folytatott gyűjtőmunkálatok K ormos T iv a d a r  
visszavonulásával az 1930-as évek végével lezáródtak volna, ha ifj. N oszky  
J enő  váratlan beremendi gazdag lelete nem fordítja a figyelmet e lelő
helyek felé.

Ennek hatása alatt a M. Áll. Földtani Intézet őslénytani gyűjtőprog
ramja keretében az 1953. és 1954. években rendszeres gyűjtést végeztünk 
a Villányi-hegység különböző lelőhelyein.

A munkálatokat szerző K l e in  Jó zsef , V arga  Gá bo r n é  és V arrók  
S arolta , illetve az Orsz. Term.Tud. Múzeumból J á n o ssy  D é n e s , T opál 
Gyö rg y  (1954) közreműködésével hajtotta végre.

E munkák során 1953-ban az ismert lelőhelyek gyűjtési lehetőségei
nek tisztázása után rendszeres gyűjtést végeztünk a Villányi Mészkőhegy 
(Templomhegy) nagy mészkőbányájának délkeleti falában fekvő feltárás 
terrarossza-kitöltésében, K ormos «Villány, Kalkberg-Süd» lelőhelyén, 
(Villány, 6. sz. lelethely).

1954-ben a villányi Mészkőhegy derekán fekvő új lelőhely (Villány, 
8. sz. lelethely) rendszeres feltárása mellett Csarnótán és Beremenden 
végeztünk rövid gyűjtéseket.

A gyűjtött anyagok feldolgozásának előzetes eredményei a következők
ben foglalhatók össze:

Beremeiul, 5. sz. lelethely
1952 őszén térképezési munka közben ifj. N oszky  J. meglátogatta a 

beremendi Szőlőhegy nyugati, a község fölött nyíló nagy kőfejtőjét, 
ahol a fejtés közben lerobbantott terrarossza-blokkból aránylag igen gaz
dag gerinces fauna került napvilágra. Gyűjtéséből a következő fajok 
maradványait sikerült meghatározni:

Rana sp. —1. db., Bujo sp.—2, Araira ind. —18, Ophidia ind. —10, 
Rallidae ind. —1, Phasianidae ind. —1, Perdicidae ind. —1, Apus cf. 
melba (L in n é ) —2, Passeriformes ind. —1, Desmana kormosi Sc h r e u d e r  
—7, Soriculus gibberodon (P e t é n y i) —11, Petényia cf. hungarica K ormos

6 Földtani Int. É vi Jel. 1954. —  452 — 4/03 S
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— 1, Beremendia fissidens (P et é n y i) — 77, Sorex cf. rurttonensis H inton
— 1, Chiroptera ind .—2, Beremendimys noszkyi n. g. n. sp. —1, Allocri- 
cetus (s. 1.) sp. ind .—2, Dolomys milleri N ehring —26, Mimomys méhelyi 
K retzoi — 35, Mimomys sp. ind. —6, Prospalax priscus (N ehring) —2, 
Lagotherium beremendense (P et én y i) —93, Alopex (?) praeglacialis K ormos
— 9, Ursus (s. 1.) sp. ind. —1, Gale praenivalis (K ormos) —1, Mustela 
palerminea (P etén y i) —3, Putorius stromeri K ormos —14, Xenidis 
pilgrimi (K ormos) —124, Lynx sp. ind. —1, Epimachairodus hungaricus 
K retzoi—3, Capreolus sp. ind. —1, Caprinae ind. —1, Bovidae in d .—5.

Az összes maradványok száma 849, a meghatározottaké 463, a meg
határozatlanoké 386 db.

Az anyag őslénytani érdekessége az új egérféle mellett a Xenidispilgrimi 
és Soriculus gibberodon rendszertani helyét tisztázó gazdag leletmennyiség
ben rejlik, nem is említve a gazdag Beremendia-anyagot és az Apus melba 
megjelenését a magyar faunában.

Rétagtani szempontból a fauna tisztán mutatja a beremendi, csarnó- 
tai és villányi régi típusú «cromerb faunák jellegeit: a magasabb szintek
ből hiányzó cickányok, Dolomys, régi típusú Mimomys-fajok, Prospalax és 
Lagotherium jelenlétét, illetve a felső szintre jellemző Microtus, Pitymys> 
Arvicola, Spalax, Lepus és egyéb nemek teljes hiányát.

Beremend, 6. sz. lelethely
1953 tavaszán a beremendi nagy kőfejtőből néhány kézipéldányt sike

rült megmenteni az előző ősszel fejtés közben lerobbantott üreg alján talált, 
mészinkrusztációtól kötött csontbreccsából. Az anyagból kipreparált 
maradványok a következő faunát szolgáltatták:

Ophidia ind.—néhány csigolya, Talpa fossilis P e t é n y i —1, db Croci- 
dura sp. ind. —1, Cricetus c. runtonensis (N ew to n ) — tömeges, Clethri- 
onomys sp. (glareolus-csoport) —1, Pliomys episcopalis Mé h e l y  —1, 
Arvicola cf. greeni H in to n—néhány állkapocs.

A kis fauna a legnagyobb biztonsággal igazolja a lelet felső «cromeri», 
azaz bihari korát. Ezt mutatja a Dolomys és Mimomys hiánya, az Arvi- 
cola fellépése, a Pliomys megjelenése és a nagy hörcsögfajta tömeges előfor
dulása.

Külön jelentőséget ad a leletnek az a tény, hogy nem terrarosszából, 
hanem üledék nélküli, kimosási szintből nyertük, vagyis a szint terrarosszás 
szakaszát záró időszak nedves-hideg kezdeti szakából.

Beremend, 9. sz. lelethely
A beremendi Szőlőhegy délkeleti lábánál fekvő kőfejtőben lebontott 

hasadék halvánv-vörössárga kitöltésből számos nyúlcsontot gyűjtöttünk, 
amelyek a bihari szint Lepus terraerubrae n. sp.-éhez tartoznak és egyben a 
lelet korát is eldöntik.
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Csarnóta, 2. sz. lelethely
A csarnótai Kiscser-hegy gerincén, K ormos «Macacus»-os lelőhelyén 

próbagyűjtéssel érdekes, kis anyagot gyűjtöttünk 1954-ben. A 35 fajból 
álló faunatársaság — melyet legutóbb az Acta Geologica 2. kötetében is
mertettem — típusosán villányi («alsó cromeri») jellegű, amit a Prospalax, 
ősi szabású pocokfélék, Lagotherium és Baranogale fellépése jellemez. 
Mindezeken felül azonban a Baranomys, Promimomys, Dolomys-fajok 
fellépése és aMimo/m/s-fajok teljes hiánya azt mutatja, hogy mind a bere- 
mendi, Dolomys-Mimomys-os, mind a villányi, Dolomys-nélküli, csak 
Mimomys-os faunatípusnál idősebb és a villányi szint legalsó ismert 
tagjának tekintendő.

Villány, (>. sz. lelethely
A villányi Mészkőhegy gerincén fekvő nagy kőfejtő keleti végén, a 

déli falon nyílik egy hasadék, amelyet mészbekérgezéssel váltakozó terra- 
rossza tölt ki. Itt már K ormos is gyűjtött és az innen meghatározott 
14 faj alapján «felső cromeri» korúnak jelezte. Ezen a lelethelyen 1953-ban 
gyűjtöttünk egy hónapig, ennek eredményeképpen a következő — elő
zetes — faunalistát közölhetjük:

Celtis sp. —12, áh. didus sp. —1, ? Orthoptera ind. —1, Pelobates cf. 
fuscus (Laurenti), Baranophrys discoglossoides n. g. n. sp., Spondylop- 
hryne villányensis n. g. n. sp., Pliobaírachus (?) lánghae F ejérváry  —1, 
Bambiim sp. ind. —15, Bufo cf. viridis (La u renti), Rana villányensis n. 
sp.—2, Rana cf. temporaria L in n é , Rana sp. ind., Monitor deserticolus 
(B olkay) —2, Lacerta viridis (L in n é ), Ophisaurus intermedius B olkay — 
1000-nél több, Ophidia ind.—tömeges, Testudinata ind., Aves ind., Talpa 
fossilis P etényi —14, Sorex runtonensis H inton—86, Sorex cf. minutus L in n é  
—2, Drepanosorex margaritodon (K ormos) — 2, Beremendia fissidens (P eté
n y i ) — 17, Crocidura obtusa K retzoi —85, Erinaceus sp. in d .—3, Erinaceus 
afí. praeglacialis B runner  — 1, Myotis cf. wüsti K ormos —1, Chiroptera ind. 
I —II .—7., Citellus primigenius K ormos —10, Sicista b.praeloriger K ormos — 
2 ,Apodemus cf. alsomyoides Schaub—2, Cricetus c. praeglacialis Schaub—184, 
Cricetus c. runtonensis (N ewton) — 1, Cricetulus (s.l.) sp. in d .— 6, Mimomys 
cf. pusillus Mé h e l y —2, Mimomys majori H in t o n —2, Mimomys savini 
H in t o n —5, Clethrionomys cf. glareolus (Schreber) —2, Arvicola sp. ind. —1, 
Pilymys hintoni K retzoi —10, Pitymys gregaloides H inton —14, Pity- 
mys arvaloides H in to n—55, Microtus arvalinus H in to n—7, Microtus 
nivaloides Major —13, Microtus aff. nivalinus H in to n—22, Microtus 
ratticepoides H in t o n—4, Lagurodon n.g. pannonicus (K ormos) —311, Gale 
praenivalis (K ormos) —1, Mustela palerminea (P etén y i) —2,? Xenidis 
pilgrimi (K ormos) —1, Pannonictis pliocaenica K ormos —1.

A fauna valamennyi szintjelző alakja bihari kort igazol; ezek egy része, 
mint a Mimomys-fajok, a Lagurodcn gyakorisága, Grisoniná-к esetleges 
visszamaradása stb. a szint korai szakaszára teszi a faunát.
<5* — 10/1
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Villánv, 5. sz. lelethely
A villányi Mészkőhegy nagy kőfejtőjének keleti végén fekvő K ormos- 

féle klasszikus «Villány-Kalkberg» lelethely (Villány —1. sz. lelethely) 
terrarossza-oszlopa fölött a mészkő egy kelet-nyugati keskeny hasadéká- 
ból, fakó sárgásbarna agyagból gazdag faunát gyűjtöttünk. A 100 000 
db-ot meghaladó maradvány kb. fele meghatározható; ezek alapján a 
következő faunajegyzéket adhatjuk: Celtis sp.—2 db, Bufo sp. — I — II., 
Rana sp, ind., Lacerta viridis (L in n é ), Ophisaurus intermedius B olkay, 
Ophidia ind .—37773, Aves div. ind., Talpa fossilis P e t é n y i , Desmana 
nehringi (K ormos) —16, Soréx runtonensis H inton , Sorex minutus L inné , 
Drepanosorex margaritodon (K ormos), Petényia hungarica K ormos, Soricu- 
lus gibberodort (P et én y i), Beremendia fissidens (P et én y i) — 184, Crocidura 
kornfeldi K ormos—606, Erinaceus sp. ind.—3, Rhinolophus cf. ferrume- 
quinum (Schreber) —1, Chiroplera div. ind.—57, Citellus primigenius 
K ormos—28, Prospalax priscus ( N ehring) — 10, Apodemus sp. ind., 
Apodemus leptodus n. sp.,Parapodemus sp. ind., Rhinocricetuséhiki (Schaub) 
—284, Villányin exilis n.g. n.sp., Mimomys méhelyi K retzoi, Mimomys 
petényii Méh ely , Mimomys newtoni Major, Mimomys obtusiis n. sp., 
Mimomys arvalinus n. sp., Mimomys fejérváryi K ormos, Mimomys inter
medius (N ewton), Kislángia rex (K ormos) —53, Clethrionomys solus n. 
sp. —1, Lagotherium beremendense (P etén y i), Canis cf. lupus L i n n é —2, 
Yulpes (s. 1.) sp. ind., Paratanuki n. g. martelinus (P e t é n y i), Ursus 
cf. gombaszögensis K retzoi — 1, Mustela palerminea (Pe t é n y i)— 2, Vormela 
petényii K r etzo i, Baranogale beremendensis (Pe t é n y i), Pannonictis 
pliocaenica K ormos —13, Lutra (s.l.) sp. ind.—2, Fétis sp. ind. —1, Lynx 
cf. strandi K ormos —1, Megaloceros (?) sp. ind.—2, Ruminantia ind.

A fauna tiszta villányi szintbeli állattársaság, azzal az igen jellemző 
különbséggel, hogy Csarnóta és Beremend villányi szintbeli jellemző 
alakjaival szemben már nem lép fel benne egyetlen ősi pocokféle sem, 
hiányoznak belőle a Dolomys-ok. Ezzel szemben olyan alakok is lépnek 
itt fel, melyek Villány—3. lelethelyen még csak elvétve találhatók, itt 
viszont tömegesek, valamint olyanok, melyek itt jelennek meg először. 
Ez azt bizonyítja, hogy a fauna a villányi szint legmagasabb, befejező sza
kaszát képviseli.

Villány, 8. sz. lelethely
A villány-mészkőhegyi kőbánya nyugati harmadában a déli falon 

az utóbbi évtizedben megindított fejtés egy észak-déli repedés menti 
függőleges üreget nyitott meg, amelynek fölül sárgás löszös-agvag, alul 
terrarossza-kitöltését az 1954. évben nagyobb részében lebontottuk. 
A kitöltés feltárt terrarossza-összlete 1,4 m vastagságban négy rétegre 
bontható, amelyek fokozatos faunisztikai fejlődés képét adják. Bár az 
egyes rétegek faunája csak kis részében áll még rendelkezésünkre, már 
az előzetes adatok alapján is a következő jellemző képet adja:

Legalsó (12.) réteg: Abida frumentum D r a p a r n a u d —10 db, Pupilla



muscorum (L in n é ) —1, Vallonia pulchella Müller  — 1, Bufo sp. ind .—2, 
Pelobates sp. ind. — 1, fíana sp. ind. —1, Monitor deserticolus (B olkay) — 1, 
Ophisauras intermedius B o l k a y— 1, Ophidia ind.— tömeges, Avis ind. —1, 
Talpa fossilis P e t é n y i— 8, Talpa minor F reudenberg  —1, Sore.x run- 
tonensis H in t o n—2, Drepanosorex margaritodon (K ormos) — !, Bere- 
mendia jissidens (P et én y i) —8, Chiroptera ind. I —I I .—3, Citellus primi-  
( / е л / K ormos—2 , Sicista praelorigerK ormos —1, Spalax advenus n. s p .—2, 
Apodemus sp. ind.—3, Cricetns c. praeglacialis Sc h a u b—549, Allocricetus 
bursae Schaub —13, Mimomys majori H inton —1, Mimomys intermedius 
(N ewton) — 18, Pliomys episcopalis Mé h e l y —3, Clethrionomys sp. ind. —1, 
Pitymys gregaloides H in to n—40,Pitymys arvaloides H in t o n—75, Microtns 
ratticepoides H inton — 13, Microtus nivaloides-nibalinus-csoport —11, Lag- 
urodon pannonicus (K ormos) —27, Arvicola cf. bactonensis H inton —1, 
Leporinae ind. —1, Mustela palerminea (P et én y i) —3.

11. sz. réteg: Abida frumentum D r a pa r n a u d —3, Chondrula tridens 
Müller —1, Monacha sp. ind .—2, Bufo bufo (L in n é ) és Pelobates cí. 
fuscus (Laurenti) —19, Monitor deserticolus (B olkay) —1, Ophisaurus 
intermedius (B olkay) —6, Ophidia ind.—tömeges, Aves ind .—2, Talpa 
fossilis P e t é n y i—20, Talpa minor F reudenberg  —1, Sorex runtonensis 
H inton —15, Drepanosorex margaritodon (K ormos) —4, Beremendia fissi- 
dens (P etén y i) —16, Erinaceus sp. ind. —1, Chiroptera ind. — 1, Citellus 
primigenius K ormos—4, Spalax advenus n. sp. — 1, Sicista praeloriger 
K ormos—2, Apodemus sp. ind .—5, Cricetusx. praeglacialis Schaub —188, 
Allocricetus bursae Sc h a u b—6, Mimomys intermedius (N ewton) —15, 
Pliomys episcopalis Mé h e l y —8, Clethrionomys sp. ind. —12, Pitymys sp. 
ind. —1, Pitymys arvaloides H inton —141, Pitymys hintoni-gregaloides- 
csoport— 120, Microtus ratticepoides H in to n—33, Microtus nivalinus- 
nivaloicles-csopovt—32, Arvicola cf. bric/onensís-HiNTON—7, Lagurodcn pan
nonicus (Kormos) — 23, Lagotherium beremendense (Pet én y i) —1, Mustéin 
palerminea (P e t é n y i) —2.

10. sz. réteg: Abida frumentum D raparnaud  —12 db. Cepaea sp. 
ind. —1, Bufo sp. ind., Pelobates sp. ind., Bombina sp. ind.—összesen 65, 
Lacerta sp. ind. —1, Ophidia ind .—tömeges, Aves ind.— 3, Talpa fossilis 
P etényi  —15, Talpa minor F r e u d e n b e r g —3, Sorex runtonensis H in
t ő n — 34, Sorex cf. minutus (L in n é ) —1, Drepanosorex margaritodon 
(K ormos) — 7, Beremendia jissidens (Petén y i) — 1, Suncus pannonicus 
(K ormos) —1, Citellus primigenius K ormos—4, Spalax advenus n. s p .—9, 
Sicista praeloriger K ormos —13, Apodemus sp. ind .—4, Cricetus c. prae
glacialis Sc h a u b—345, Allocricetus bursae Sc h a u b—3, Mimomys inter
medius (N ewton) —19, Pliomys episcopalis Mé h e l y —7, Clethrionomys sp. 
ind. —11, Arvicola cf. bactonensis H in to n—4, Pitymys hintoni-gregaloides- 
csoport —144, Pitymys arvaloides H in to n—54, Microtus arvalinus H in - 
t o n —5, Microtus nivalinus-nivaloid.es-csoport —16, Microtus ratticepoides 
H in t o n —68, Microtus cf. gregalis (P allas) —1, Lagurodcn pannonicus 
(K ormos) —6, Leporinae ind. —1, Mustela palerminea (Pet én y i) -1.

9. sz. réteg: Abida frumentum D raparnaud  —15 db, Pupilla mus-
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1. táblázat
A fontosabb emlősfajok %-aránva a Yillány-6. és 8. sz. lelethelyen:

corum (Lin n é ) —7, Yallonia pulchella Mü ller—7, Chonclrula tridens 
Mü l l e r—5, Zonitoides radiatalus A l d e r —2, Pelobates sp. incl.—2, 
Lacerta sp. ind .—3, Ophidia ind.—tömeges, Avis ind. —1, Talpa fossilis 
P e t é n y i—2, Sorex runtonensis H inton —7, Drepanosorex margaritodon 
(K ormos) —1, Citellus primigenius K ormos —1, Sicista praeloriger Kor
m o s—2, Cricetns c. praeglacialis Sc h a u b —40, Clethrionomys sp. ind. —1, 
Arvicola cf. bactonensis H in t o n—4, Pitymys arvaloides H in t o n —3, Pitymys 
hintoni-gregaloides-csoport —13, Microtas ratticepoides H in t o n —7, Microtas 
nivalinns-nivaloides-csoport —1, Microtas arvalinus H in t o n —2, Microtas 
cf. gregalis (P allas) —2, Leporinae ind. —1.

A terrarosszát fedő fakósárga vályogos agyagból az üledéksor felső 
részéből (1—8. sz. réteg) csak néhány ősmaradvány került elő. Ezek: 

Bafo sp. ind., Spalax advenas n. sp., Cricetas sp. ind., Pitymys hintoni 
K retzoi, Pitymys gregaloides H inton , Microtas arvalis (P allas), Microtas 
ratticepoides H inton . — Valamennyi 1 —2 darabbal.

A rétegsor teljes faunája jellegzetesen bihari típusú, erre utal a 
Prospalax-ot váltó Spalax jelenléte, Dolomys, régi típusú Mimomys-fajok 
teljes hiánya, a Pitymys, Microtas, Arvicola-fajok megjelenése és sok más. 

Az egyes rétegek faunájának összevetése (1. 1. táblázat) hatá-
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rozottan mutatja, hogy a legalsó (12. sz.) réteg faunája is határozottan 
fiatalabb, mint a Villány—6. sz. lelethely faunája (amit főleg a Lagurodon 
rohamos ritkulása mutat), a magasabb rétegek pedig fokozatosan mutatják 
a régi típusú — gyökeresfogú — pockok fokozatos visszahúzódását a 
modern, gyökértelenfogú alakokkal szemben és a Pitymys-csúcsot foko
zatosan felváltó Microlus-dominancia kialakulását (1. 2. táblázat).

2. tábláz d
A i>ofok'»eniek %-aránya a VilIánv-6. és 8. sz. lelethelyen

A fakósárga agyagsorozat — szegényes őslénytani adatszolgáltatása 
mellett is — a terrarosszás mediterrán sorozatot záró lehűlés második, 
száraz szakaszába sorolható.

A Villányi-hegységben 1953 — 1954. években végrehajtott rendszeres 
gyűjtések ősgerinces-anyaga révén sikerült a szicíliai-cromeri emeletet 
két faunájában élesen eltérő szintre (villányi és bihari) tagolni. Mindkét 
szint képződményei a Villányi-hegységben terrarossza-illitből álló hosz- 
szabb szakaszt és fakósárga vályogos-löszös agyag-illitból álló rövid 
záró szakaszt mutatnak; a faunisztikailag többszakaszú(villányi szintben 
csarnótai, beremendi és villányi-mészkőhegyi, a bihariban pedig A—G), 
terrarosszás mediterrán szakaszt követő fakóagyagos szakasz (a villányi 
szintben a Villány—5. sz. lelethely, a bihariban pedig a Beremend—6. 
és Villány—8. sz. lelethely 1—8. rétegei) faunisztikailag ugyan eltérő, de 
nem igazolhatóan hideg jellegű.

A villányi szint lelethelyei a hasadékrendszerek kelet-nyugati, a 
bihariak pedig az észak-déli hasadékaiban kerültek lerakódásra, rögzítve 
az egyes hasadékirányok dilatációs időszakait.

NEUE AUSGRABUNGEN AN DEN WIRBELTIER
FUNDSTELLEN DES VILLANYER GEBIRGES

V on Miklós K retzoi

Die mit grossen Unterbrechungen seit fast 90 Jahren andauernden 
Sammelarbeiten an den klassischen Fundstellen altpleistozäner Wirbel
tierfaunen schienen bereits schon zu Ende gekommen, als ein glücklicher
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Fund von J. N o szk y , jr. der Lokalität Beremend die Aufmerksamkeit 
wieder auf diese Fundorte lenkte.

So wurde eine systematische Revision der Wirbeltierfundstellen des 
Villányer Gebirges entschlossen und ins Programm der Ung. Geol. Anstalt 
gestellt, laut dessen in den Jahren 1953 und 1954 in diesem Gebiet an 
verschiedenen Stellen planmässig gesammelt wurde.

An den Arbeiten nahmen ausser Verf. J. K l e in , A. V arg a -P etiio 
und S. V a rró k , bzw. D. J á n o ssy  und Gy . T opál  (in 1953) vom Ung. 
Nationalmuseum teil.

Anlässlich dieser Sammelarbeiten wurden die bekannten Fundstellen 
untersucht und an zwei geeigneten Stellen systematisch gegraben. Die 
Ergebnisse dieser zwei Ausgrabungen, einiger Probesammlungen und der 
Bearbeitung des NoszKY'schen Materiales werden in nachfolgenden kurz 
geschildert.

Beremend, Fundstelle Nr. 5.
Im Herbst des Jahres 1952 wurde im Steinbruch von Beremend, 

oberhalb des Dorfes, am Westabhang des Weinberges — also am klassischen 
Fundort P e t é n y P s von 1847 — anlässlich einer Sprengung eine Karst
höhlung aufgeschlossen. Die Terrarossa-Ausfüllung wurde von J. N oszky 
jr., der eben dort kartierte, untersucht und flüchtig durchgesammelt. 
Das gewonnene Fossilienmaterial erwies sich als sehr reich an seltenen 
Typen und enthält nach den vorläufigen Bestimmungen folgende Arten:

(Faunenliste s. S. 81—82. des ungarischen Textes).
Das Material ist — auch abgesehen vom neuen Murinen Beremendimys 

noszkyi — von grosser Bedeutung, weil es neben wichtigen stratigraphi
schen Angaben durch reiche Serien von Resten der schwach belegten 
Formen Xenictis pilgrimi (K orm os) und Soriculus gibberodon (P e t é n y i) 
die systematische Stellung dieser Formen klärte und nebenbei reiche 
Materialien von Beremendia fissidens (P e t é n y i) lieferten. Neu für das 
ungarische Faunengebiet ist das Vorkommen von Apus melba.

Von stratigraphischem Standpunkt gesehen zeigt die Fauna den 
reinen Typus der villányer („untercromerischer”) Faunen mit alter
tümlichen Soriciden, Dolomys, früh aussterbenden Mimomys-Formen, 
Prospalax und Lagotherium (bzw. ohne Microtus, Pitymys, Arvicola, Spalax 
und Lepus).

Beremend, Fundstelle Nr. C.
In 1953 wurde im selben Steinbruch eine weitere Karsthöhle erschlos

sen, deren Boden mit einer durch Kalksinter schwach verkitteten Knochen- 
brekzie bedeckt war. Von dieser Brekzie wurden einige Handstücke gerettet 
und uns übermittelt. Obwohl das Material sehr schwer preparierbar ist, 
konnten daraus bereits schon folgende Formen nachgewiesen werden:

(Faunenliste s. S. 82. des ungarischen Textes).
Das Auftreten der Genera Arvicola, Microtus, Pliomys und über

wiegen des Riesenhamsters, bzw. vollständiges Fehlen der altertümlichen
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Mimomys-Arten, Dolomys-Formen, usw. sichert das biharische („ober- 
eromerische”) Alter der Fauna.

Die Wichtigkeit der Fauna wird durch den Umstand, dass sie nicht 
aus der Terrarossa-Ausfüllung herrührt, sondern aus einer Sinterkruste 
eines nass-kalten Schluss-Abschnittes oberhalb der Terrarossa-Bildungen, 
noch erhöht.

Beremend, Fundstelle Nr. 9.
Am SO-Abhang des Beremender Weinberges liegt ein noch in Betrieb 

stehender Bruch, aus dessen eben frei gelegter Spalte in 1953 eine Anzahl 
Hasenreste gesammelt werden konnten. Das Material ist einheitlich 
der Art Lepus lerraerubrae n. sp. zuzuschreiben, was auch das ,,jung- 
cromerische”, d. h. biharische Alter des Fundes sichert.

Csarnóta, Fundstelle Nr. 2.
SSO von Csarnóta, am Rücken des Kiscser-Berges wurden in 1954 

an K orm os’ ,,Macacus-Fundort” zwei kleine Sammlungen durchgeführt. 
Die von hier gewonnene, 35 Arten umfassende Fauna erhielt bereits 
schon eine kurze Würdigung (Acta Geologica. 2.).

Die altertümlichen Arvicoliden (Baranomys, Promimomys, Dolomys)9 
die ebenfalls primitiven Genera Prospalax, Lagotherium und Baranogale 
stellen die Faune nicht nur ins Villányium, sondern zugleich an den Anfang 
dieser Unterstufe, gekennzeichnet durch das Fehlen jäglicher Mimomys- 
Reste.

Villány, Fundstelle Nr. (i.
Im SW-Teil des grossen Steinbruches am Villányer Mészkőhegy 

(«Kalkberg») ist das Gestein von einer breiten S-N verlaufenden Spalte durch
setzt, die mit Terrarossa erfüllt ist. Die Spaltenausfüllung führt eine 
reiche Kleinwirbeltierfauna, die bereits schon K ormos bekannt war. 
Seine Probesammlung ergab eine Faunula von 14 Arten.

An dieser Fundstelle wurde in 1953 systematisch gesammelt; die 
Aufsammlung endete mit gutem Ergebnis und erzielte eine reiche Fauna, 
Von der folgende Zusammenstellung gegeben werden kann:

(Faunenliste s. S. 83. des ungarischen Textes.)
Sämtliche Charakterformen der Fauna sprechen entschieden für ein 

biharisches Alter, u. zwar für ein tieferes Niveau dieser Stufe, was durch 
die Mimomys-Arten und das Überleben der Grisoninen bewiesen wird.

Villány, Fundstelle Nr. 5.
Am О.-Ende des Steinbruches am Villányer Mészkőhegy, oderhalb 

der klassischen Fundstelle K orm os" «Villány-Kalkberg» liegt eine unan
sehnliche kleine S-Wgerichtete Spalte, die von hell braungelbem Ton gefüllt 
war. Diese Spalte lieferte in 1954 ein Fossilien-Material von nahe 100.000 
verschiedenen Wirbeltierresten, von denen cca 50.000 Stücke bestimmt
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folgend:

(Faunenliste s. S. 84. des ungarischen Textes !)
Das vollkommene Fehlen von Dolomys-Resten, das starke hervor

treten der an der Fundstelle Nr. 3. von Villány (Locus classicus von 
K ormos) eben erschienenen Formen, bzw. das Erscheinen einiger Neuaftre- 
ter neben den Charakterformen des Villányium bringen der Fauna eine 
Einordnung ans Ende des Horizontes ein.

Villány, Fundstelle Nr. 8.
Im W Drittel des Steinbruches am Villányer Mészkőberg liegt eine 

durch den Betrieb von der N-seite geöffnete, kaminartig erweiterte, N-S 
gerichtete vertikale Spaltenhöhle, die von Sediment gänzlich ausgefüllt ist. 
Die Ausfüllung besteht oben aus einem kalkigen Lösslehm, im unteren 
Abschnitt (1,4 m) aus Terrarossa. Die schwach geschichtete Ausfüllung ist 
bereits noch nicht ganz ausgebeutet; die vorläufigen Faunenlisten der 
einzelnen Schichten lauten wie folgt:

(Faunenlisten s. S. 84—86. im ungarischen T e x t!).
Die Gesamtfauna der Höhlenausfüllung sichert ihr ein biharisches 

Alter. Dafür sprechen Spalax (statt Prospalax), die Pitymys-, Microtus-, 
Arvicola-Arten, sowie das Fehlen der Dolomys-Arten, der altertümlichen 
Mimomys-Formen, usw.

Ein Vergleich der Faunen der einzelnen Schichten der Fundstelle 
zeigt, dass die Fauna des Fundortes Nr. 6. und die der Schichten Nr. 12., 
11., 10. und 9. eine ziemlich geschlossene chronologische Reihe geben, 
charakterisiert durch das rasche Abnehmen der Zahl der Lagurodon- 
Reste, aufeinanderfolgende Kulmination der Pitymys- und Microtus- 
Arten, usw. (s. Tabelle Nr. 1. und 2. auf S. 86. und 87. des ungarischen 
Textes).

Die obere, fahlgelbe Lösslehmserie ist fast steril, die wenigen von 
hier gesammelten Reste — Liste s. S. 86. des ungarischen Textes — 
gestatten kein sicheres Einordnen, sprechen doch mit grosser Wahr
scheinlichkeit für die zweite, kalt-aride Phase des Endabschnittes des 
Biharium.

Die in den Jahren 1953 — 1954 durchgeführten systematischen 
Sammelarbeiten ermöglichten das Zusammenstellen einer faunistischen 
Zeittafel des oberen Altpleistozäns (Sicilium =  Cromerium), die das 
Zeitalter auf zwei Unterstufen, Villányium und Biharium (K retzo i, 1941) 
mit charakteristischer Fauna aufteilt. Von diesen können im unteren 
Abschnitt vier (Csarnóta, Beremend, Villánv-3, Villány-5), im oberen 
fünf (Villány-6, Villány-8/12, 8/11-10, 8/9, Beremend- б / Villány-8/1-8 .)  
faunistische Phasen unterschieden werden. Beide Unterstufen sind durch 
eine Terrarossa-Ablagerung gekennzeichnet, die von einer fahlgelben 
Tonschicht überlagert wird. Zwischen die Terrarossa-Ablagerung und 
gelbe Tonschicht schalten sich in beiden Stufen Spuren einer humid
kalten Phase mit Kalksinterbildungen ein. (Originaltext)
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НОВЫЕ СБОРЫ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНЫХ В
ВИЛЛАНЬСКИХ ГОРАХ

М и к л о ш К р е ц о и

Новые сборы, проведенные в течение 1954 г. на известных уже сто 
лет тому назад и ставших классическими местонахождениях первобытных 
позвоночных нижнеплейстоценового возраства, предоставили богатый 
фаунистический материал и дали возможность подробнее горизонтировать 
верхний (сицилийский) ярус нижнего плейстоцена. Во-превых было 
выяснено, что указанный ярус с фаунистической точки зрения разделяется 
на две резко отграниченные фазы (вилланьскую и бихарскую), а во- 
вторых было установлено, что на основании различий, обнаруженных 
в развитии фаун (опираясь в первую очередь на послойное статистическое 
распределение Арвиколид), особенно верхне-бихарскую фазу можно 
гораздо тонче расчленить, чем это делается в стратиграфии.




