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A JÓSVAFŐI TÜCSÖK-LYUK GERINCES MARADVÁNYAI

ÖSSZEFOGLALÁS
A Jósvafő mellett 285 ni tengerszint feletti magasságban nyíló Tücsök-lyuk nevű 16,2 m hosszú zsombolyból 

pleisztocénvégi-holocéneleji gerinces fauna került feltárásra. A Microtus gregalis miatt at lant ikumnál fiatalabb 
nem lehet, viszont már tartalmazza a holocén elején bevándorló fajokat, mint a Cricetust, Microtus arvalist és 
Myodest. A fauna hűvös-nedves, erdős környezetre utal, ahol kismértékben a hegyhátakon a nyílt sztyepp és 
erdő-mozaik jelleg is jelentkezett.

A Tücsök-lyuk Jósvafőtől É-ra 4 km-re, a Lófej- 
völgy jobb oldalán, 285 m tszf. magasságban fek
szik. A középső triász dolomit közé ékelődött vi
lágosszürke mészkőben kialakult kicsiny zsomboly 
mélysége 11,5 m, hossza 16,2 m (Fejérdy I. — Holly 
L., 1960). A barlang kis teremben végződik, mely
nek alját a felszínről bepergett és befolyt talaj, 
kőtörmelék borítja. A terem oldásnyomos falát és 
keskeny korróziós kürtőit idősebb, talajbefolyással 
odakerült szürkés-sárgás agyag tölti ki. Ez utóbbi 
üledékből 1971—72-ben kb. 50 kg mintát vettem, 
amely iszapolása és válogatása után a következő 
gerinces faunát tartalmazta, zárójelben az egyedszám 
feltüntetésével:

Lacerta sp. indet.
2 dentale, 1 femur

Ophidia indet.
5 vertebrae

Talpa europaea LINNÉ (1)
1 scapula

Sor ex minutus LINNÉ (3)
1 maxilla fr., 5 mandibula fr., 1 M \ 1 M3, 3 M2

Sorex araneus LINNÉ (9)
4 maxilla fr., 13 mandibula fr., 5 I, 6 I, 1 M1
1 M2, 1 M3. 2 M2, 1 M3

Sicista betulina-subtilis csop. (2)
2 M1( 2 M2

Cricetus cricetus (LINNÉ) (1)
1 femur, 1 tibia

Myodes ( „Clethrionomys” ) glareolus (SCHRE-
BER) (5)
5 maxilla fr., 6 mandibula fr., 3 M1# 4 M2
9 M3, 6 M1, 5 M2, 6 M3

Arvicola terrestris (LINNÉ) (6)
2 maxilla fr., 8 mandibula, 1 M,, 2M2,2M 3,3M 3

Microtus arvalis-agrestis csoport (10)
24 Mj, 5 maxilla fr., 9 M2

Microtus agrestis (LINNÉ) (22)
20 M2, 12 maxilla fr.

Microtus oeconomus (PALLAS) (3)
5 mandibula

Microtus gregalis (PALLAS) (2)
4 Mi

Macromammalia indet.
10 vertebrae

A csontmaradványokon kívül a mintában Gastro- 
poda indet., faszén és 1—3 mm átmérőjű kvarc
kavicsok voltak. A fauna és egyidejűleg az üledék 
korának pontos meghatározása bizonytalan, mert 
az Aggteleki-karsztról eddig nem került elő felső- 
pleisztocén-holocén korú folyamatos rétegsor. Ennek 
hiányában még a Bükk-fennsík faunatörténetével 
sem lehet egyértelmű párhuzamot vonni.

A hűvös és nedves klímát kedvelő pocokfajok 
adják a kis faunát, mint a Microtus agrestis, M. 
oeconomus, M. gregalis, de az Arvicola is. Hasonló 
mikroklímát igényel a Sicista. E fajok mellett meg
találni a nyílt területet igénylő hörcsögöt (Cricetus). 
így igen sajátos, a helyi mikroklimatikus tényezők
től döntően determinált állattársaság alkotja a

/. ábra. A jósvafői Tücsök-lyuk térképvázlata a lelő
hely feltüntetésével
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2. ábra. A jósvafői Tücsök-lyuk üledékének szemcseösszetételi görbéje

Tücsöklyuk faunáját, amelyből hiányoznak a kor- 
határozás szempontjából fontos alakok, mint a 
környéken az óholocén faunákban mindig megje
lenő füttyentő nyúl ( Ochotona), valamint a pleisz
tocénvégi Dryas-fázisok utáni fenyő-nyír korban 
(Preboreális) tömegesen fellépő egerek (Apodemus). 
Bár a lelethiány nem döntő érv, de a holocénre jól 
átkutatott Jósvafő környékén e hiány nem lehet 
mégsem csak a véletlen műve. A fauna kora, álta
lános hideg-nedves ökológiai igénye, valamint a 
Microtus gregalis jelenléte miatt az atlantikumnál 
fiatalabb nem lehet, a holocéneleji bevándorló és 
kiterjeszkedő fajokat (Cricetus, Microtus arvalis, 
Myodes) már újra tartalmazza, ezért kora való
színűleg a pleisztocénvégi, holocéneleji fiatalabb 
Dryas és a Preboreális fázisra tehető.

Tehát 10 000—12 000 évvel ezelőtt a Lófej-völgy 
alsó szakasza erősen nedves, erdős jellegű volt, 
míg a hegyhátakon az erdő nem záródott, esetleg 
sztyepp és erdő mozaikja váltotta egymást.

Az üledék szemcseösszetételi és vegyi vizsgálata 
következő eredményeket szolgáltatta:

A szemeloszlás (2. ábra) szortírozatlan, csak az 
iszap és középszemű homok frakciójában tapasz
talható dúsulás. A Vértes L. (1965) által alkalmazott 
üledékindexek közül:

0,1—0,05 mm 0  ^
0,05 -0,02 mm 0  =  0,21 
Schönhals index: 46,9

CaC03 tart. =  3,86%
Az indexek nedves, hűvösebb interglaciális jel

legű lerakódást tükröznek, amely megegyezik a 
gerinces fauna ökológiai igényével.

Dr. Kordos László
Magyar Állami Földtani Intézet
II— 1143 Budapest, Népstadion út 14.
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VERTEBRATE REV1NANTS Í ROM THE 
TÜCSÖK-LYUK AT JÓSVAFŐ

An uppermost Pleistocene to lowermost Holocene 
vertebrate fauna has been recovered from the karstic 
pit of 16.2 m length called Tücsök-lyuk which opens 
near Jósvafő at an altitude of 285 m. Because of the 
presence of Microtus gregalis it cannot be younger 
than Atlantic, bút it already contains such Early 
Holocene immigrants as Cricetus, Microtus arvalis 
and Myodes. The fauna indicates a cool-humid, 
forestrial environment, with subordinate open 
steppe and forest-mosaic features.

OCTATKH II0 3 B 0 H 0 H H b IX  BKAPCTOBOÍ1 
BOPOHKE TIOHÉK-IOK y  C. HOIIIBAOÉ

M3 BCpTHKaJIbHOH KapCTOBOH BOpOHKH TlOHéK- 
io k  rjiyŐHHOÜ 16,2 m , c ycTbeM Ha BbicoTe 285 m 
Haa ypoBHeM Mopn B03Jie c. HouiBaíJjé őbuia H3- 
BJiCHCHa no3aHenjieHCToueHOBafl—rojioucHOBaa (J)a- 
yna no3BOHOHHbix. M3-3a npncyTCTBHfi b hch  
Microtus gregalis aannaa (jjayna ne m oxcct őbiTb 
MOJiô Ke aTJiaHTHKyMa, 3aTo OHa coaep>KHT ywe 
paHtierojioueHOBbie BHabi-HMMHrpairrbi, t o k h c  kok 
Cricetus, Microtus arvalis u Myodes. <l>ayHa
CBHaCTCJlbCTByCT O npOXJiaaHOM BJia>KHOM KJlHMaTC
jiecHOH OKpyjKaiouteH cpeabi, ho b MCHbiueH Mepe 
Ha xpeŐTax rop yace npoHBjiíuiHCb h xapaKTepHbic 
HCpTbl OTKpblTOÍÍ CTCnH H MO3aHHH0Ü J1CCHCTOCTH.
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