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A szárazföldi gerincesek paleoökológiája /melyet az iroda
lomban régebben /Ábel/ paleobiológia névvel is illettek/ az egy
kor élt állatok egymáshoz való viszonyán kivül azok környezeté
nek és ebben elsősorban a meghatározó vegetációs tipusnak kutatá
sát tűzi célul. Természetes; hogy a pleisztocén folyamán az éghaj
lati változások képezik a paleoökológiai átalakulások elsődleges 
okát. Az éghajlati módosulásokra vonatkozó következtetéseknél az 
üledéksoron jelentkező esetleges fizikai változáson kivül a nö
vények és a változó testhőmérsékletü /poikilotherm/ állatok faji 
összetételében bekövetkező átalakulások perdöntőek.

Az állandó testhőmérsékletü /homoiothcrm/ állatok; - a mada
rak és emlősök, - éghajlati alkalmazkodó képessége oly nagyfokú, 
hogy klímajelző szerepük alárendelt. Különösen áll ez, - vissza
felé haladva a múltba,.- az alsó pleisztocéntől kezdve, ahol már 
kihalt fajokról van szó, melyeknek pl. a külső hideg védekező 
berendezését általában nem ismerjük. Néhány, a lágy részeket meg
őrző lelet bizonyltja, hogy pl. a gyapjas orrszarvú, mammut stb* 
részben igen erőteljes hőszigetelő berendezéssel rendelkezett, 
ez azonban a normálisan fosszilizálodó szilárd vázból nem olvas
ható ki.

Ritka kivételek azok, amelyeknél egyértelműen következtethe
tünk valamely állandó testhőmérsékletü gerinces állat klimaigényé- 
re. Ilyen kivételek olyan vizi emlősök, melyeknél téli álom,vagy 
nagyobb távolságra terjedő vándorlás nem tételezhető fel a téli, 
kedvezőtlen éghajlatú időszakban /pl. víziló/ .

Ízt a kérdést azonban általában csak komplex-vizsgálatok se
gítségével közelíthetjük meg. Különösen alkalmasak erre kisebb 
barlangok és kőfülkék, ahol egy egyszerű, kézenfekvő fizikai 
jelenség a nagyobb éghajlati változásokat jól tükrözi: a kifa
gyott kövek jelenléte /gyakran löszfelhalmozódással együtt/. Kn-
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nek ellenkezőjére bizonyiték egyetlen, a harmadidőszakból fenn
maradt barlangunkban, a csákvári Esterházy-barlangban található, 
ahol a gazdag gerinces faunát tartalmazó alsópannon üledékben 
egyetlen kifagyott kő sem fordul elő.

Előadásomban ezzel kapcsolatban néhány finomrétegtanilag 
és komplex módon vizsgált rétegsort szeretnék bemutatni. Erre 
legjobb példát az üpponyi és Tarkői kőfülkék középpleisztocén 
rétegsorai szolgáltatnak. Az Upponyi kőfülke rétegsorán jól követ 
hető a kis emlős fauna’ és az üledékkőzettani összetétel megváltozó, 
sának párhuzamossága. Ugyanakkor a sokoldalúan alátámasztott pale 
ökológiai kép egyes fajok ökológiájának a maitól eltérő voltára 
jól rávilágít. A Tarkői kőfülke rétegsora viszont azt mutatja, 
hogy az üledékkőzettani összetétel csaknem teljes homogenitása 
mellett lényeges faunisztikai változások mutatkoznak, tehát egy- 
egy vizsgálati eredményt önmagában teljes értékűnek- nem vehetünk. 
Némely esetben a faunák összetételéből, annak változásaiból, eset 
lég az üledékkőzettani képből teljesen kihalt nemzetségek ökoló
giai viszonyaira is következtet hatunk /pl. Mi-mornys, Pliomys/.

Hazánk különböző területein végzett paleoöko.lógiai vizsgá
latok azt mutatják, hogy a hasadékok és kőfülkék faunáit össze
hasonlítva lényeges eltérések mutatkoznak pl. a Bükk-hegység és 
a Villányi hegység egykori emlősfaunája között. Ezek az eltérések 
nagyobbak a két terület egykori állattársaságai között, mint a 
maiak.
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