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VÁLTOZÁSOK A NEOCÉNBEN A NÖVÉNYVILÁG ÉS A 
MADÁR FAI ÍNÁK TÜKRÉBEN1

Cbanges in tlie Neogene in tlie reflexión o f the vegetáljon and o f the bird-faunas

JÁNOSSY Dénes* 2

Abstract: Bird remains are ktiovvn in the paleontological literature as biostratigraphycally nőt 
appreciable elements o f the faunas o f the Neogene. The recently discovered two new Miocéné 
bird-faunas in Hungary, Rudabánya and Polgárdi proved, together with contemporaneous 
plant-remains considerable changes in botlr fields. This fact proves -  among others -  alsó the 
stratigraphycal value o f Tertiary bird faunas.

Nemcsak minden, ezzel a témakörrel foglalkozó kézikönyvben, de szűk szakterületek 
szakcikkeiben is elterjedt az a felfogás, hogy a madarak a harmadidőszakban legfeljebb az 
egykori környezet rekonstrukciójára alkalmasak, sztratigráfiai célra nem.

Hazánkban és a Káqrát-medencében általában többek közt a tengerrel való borítottság 
miatt is a madárleletek eddig csak szórvány jellegűek voltak a harmadidőszaki üledékben.

A klasszikusnak mondott franciaországi tercier madárfaunák -  melyekből MlLNE- 
E d w a r d s  monográfiája ( 1 8 6 7 )  született -  és részben azok jelenlegi folyamatos reviziója is 
(Mourer-Chauviré) rétegtanilag igen bizonytalan omithofaunákat közöl. De a legmoder
nebben feldolgozott faunaegyüttesek is (Németország: Wintershof-West, Franciaország: La- 
Grive) rétegtanilag csak „díszletszerűen” jellemezhetők.

Magyarországon mindeddig tömeges pleisztocén leletek fordultak elő, a harmadidőszakról 
-  mint említettem -  alig voltak adataink. Ebben a tudománytörténeti időszakban kerültek elő 
először Magyarországon rétegtanilag rendkívül pontosan rögzíthető, részben tömeges 
csontleletek is a polgárdii neogénből. Nemsokkal ezután gyűjtötték az előbbinél jóval 
szegényesebb rudabányai anyagot, mely a gazdag polgárdival összehasonlítva mégis rendkívül 
jelentős. Mint alább látni fogjuk, új perspektívák nyílnak e téren. Az elmúlt két évben 
megkíséreltem az egykori, folyton változó neogén miliő rekonstruálását, a vegetáció és 
madárfaunák szempontjából.

Rudabánya és Polgárdi az őslénytani irodalomban régen ismert lelőhelyek. Nemrégiben 
még alsó-szarmáciai, vallesi és felső-pannon, pontusi-turoli néven szerepelt ezek rétegtani 
megjelölése. Ma már mindkettőt felső miocénnek nevezzük. A nagyemlős faunára jellemző a 
Hipparion első tömeges megjelenése Rudabányán, valamint ezen őslovak utolsó gyakori 
előfordulása Polgárdin. A kisemlős-szintek a felső miocénen belül a következők: az előbbi a
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Democricetodon gctillardi zónára esik, az utóbbi jellemző faja a Cricetus kormost. Az 
interpolált abszolút kronológiában Rudabánya kb. 10 millió, Polgárdi 5 millió éves, tehát a 
különbség a kettő közt 5 millió év. A szárazföldi neogén emlős-biozonáció szerint Rudabánya 
az MN9, Polgárdi pedig az MN 13 szakaszba esik.

Nézzük ezután a két lelőhely madárfaunájának összehasonlítását. A legjobban alkalmasak 
erre a célra a tyúkfélék, melyek kis területen élnek, kevéssé repülnek és így a kisemlősökhöz 
hasonlóan jó környezet-jelzők. Mindkét lelőhelyen a mai dél-keletázsiai elterjedésit rokon
fajokhoz közel álló nemzetségek (Palaeorfyx és Palaeocryplonyx) fordulnak elő. Itt a két 
Pa/aeoríyx-faj van jelen, míg Polgárdiban egyetlen Palaeocryplonyx faj. A nagytermetű 
tyúkfélék is teljes mértékben különböznek a két lelőhelyen: a fácán-nagyságú Miophasianus 
Rudabányán kb. fele akkora, mint a polgárdii Pavo aesculapi.

Különös figyelmet érdemelnek ezenkívül a túzokfélék maradványai. A túzokok 
származását illetőleg igen fontosak a polgárdi leletek. LAMBRECHT (1928) ugyan Palaeotis 
weige/íi néven Geiseltal és Messel középső eocénjéből leírt ebbe a csoportba tartozónak vélt 
leleteket. Ezek az irodalomban 50 év óta a túzokok őseiként szerepeltek. Legújabban azonban 
kiderült, hogy ez egy paleognath futómadár, mely a dél-amerikai nanduk rokonságába 
tartozik. Ezenkívül a múlt században még két miocén fajt is leírtak: Otis agilis M lLNE- 

E d w a r d s , 1867, mely nőmén nudum, és Oíis affmis L y d e k k e r , 1891, melyet a legújabb 
revíziónál nem találtak meg. Polgárdi tehát a legr égibb igazolt túzok-lelet lelőhelye jelenleg. 
Ugyanitt fordul elő először, hogy a ma keleti (főleg ázsiai) túzok és a nyugati elterjedésű 
Palaeocryplonyx együttesen került napvilágra, ami érdekes paleogeogiáfíai adat.

Ezenkívül nem tartom véletlennek, hogy a több mint száz darab polgárdi bagolylelet csak a 
gyöngybagolytól ( Tyto) származik, míg Rudabányán a macskabagollyal rokon Strix fordul 
elő.

Áttérve az őskömyezet rekonstrukciójára megállapíthatjuk, hogy Rudabányán részletes 
ősföldrajzi feldolgozás történt az alsó pannon transzgressziók, bonyolult völgyrendszerek 
kialakulásának analízisével ( K r e t z o i  et al. 1974, K o r d o s  1990). Ebbe jól illik P á l f a l v y  

előzetes növénytani analízise. A vegetáció főleg mocsári vagy láp- és ligeterdei növényekből 
áll, az európai típusú Pitim, Picea, Abies-szel, ezenkívül többek közt éger, nyír, szil, bükk, 
tölgy és nyárfajokon kívül hínárokkal is (Stratiotes tuberculatus pl. tömeges koijelző alsó
pannon vizi egyszikű). A közelkeleti rokonságú fajok („gyertyánszü” = Zelkova, Cédrus, 
„cédrusfenyő” = Kete/eeria) és keletázsiai rokonságú (,japán ernyő-fenyő” = Sciadopitys, 
Glyptostrobus, Japán éger” = Alnus japonica) fajok mellett észak-amerikai rokonságúak 
százalékos aránya is jelentős (Sequoia, Tsuga).

Az akkori idők klímája a mai szubtrópusi mérsékeltövi határnak felel meg. Pálmák 
szórványosak (Palmoxylon 1 db, Pálmáé-pollen 4 db), melynek klimatikus jelentősége nem 
abszolút, de a későbbi flórákkal szemben melegebb indikációt jelentenek.

Polgárdinál nem ilyen egyszerű a helyzet az egykori környezet rekonstruálása szempontjá
ból, mert növény-maradványok nincsenek jelen.

A geológiai helyzetről Kókai József szíves szóbeli közlése alapján annyi állapítható meg, 
hogy Polgárditól északra Congeria balatonicat tartalmazó mélyfúrási anyagból Hipparion 
kerüli elő. Ennek az üledéknek lerakódása után emelkedett ki a Szárhegy, melynek 
karsztosodását követően képződött a gerinces faunát tartalmazó polgárdii üledék. A gazdag 
emlősfauna mindenestre egy egykori szárazabb környezetre utal.

Az akkori miliőre és növényvilágra áttételesen mégis következtethetünk a Hipparion- 
faunája alapján geológiailag egykorú rózsaszentmártoni barnaszén-rétegek nagyszámú 
növénymaradványa alapján. Ezeket előzetesen A n d r e á n s z k y  dolgozta fel. E szerint a fás 
bamakőszénrétegeket kizárólag Taxodiumok és Glyptostrobusok (jelenleg amerikai és dél-
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kelet-kínai rokonságú mocsárciprnsok) alkotják. A z  utóbbiak elterjedési területe feltűnően 
egybevág a polgárdii madárfaunában talált tyúkfélék legközelebbi rokonságának a mai DK- 
ázsiai életterével (Palaeocryptony’x mai rokona a Cry’ptotiyx = Rollulus). Különben -  szemben 
a rudabányai flórával -  Rózsaszentmártonban a régebben olyan fajgazdag tűlevelű fák 
csaknem teljes eltűnése állapítható meg. Uralkodók a mérsékeltövi lombos fák: fűz, éger, 
gyertyán, bükk, tölgy és juharfajok. A  melegkedvelő elemek csak szórványosak, mint a fahéj 
(Cinnamomum 1 db), az e tekintetben bizonytalan Ficus tiliaefolia (GÉCZY 1972) vagy egy 
dióféle (Engelhardtia), pálmáknak már nyomuk sincsen. ANDREÁNSZKY szerint: „a lombosfa- 
maradványok mérsékeltövi lombhullató erdőre mutatnak”.

Ezzel a vázlatos összeállítással hagsúlyozni szeretném, hogy bármely elhanyagolt 
szakterületen, -  és így a paleo-omithológia terén is -  egy intenzív komplex feldolgozás merő
ben új eredményekkel szolgálhat.

A jelen összeállításban szereplő téma részletesebb ismertetése JÁNOSSY (1991, 1993) mun
káiban található.

E dolgozat a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások tükrében magyarorszá' 
gi vizsgálatok alapján” című OTKA 2297 téma keretében készült.
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