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A HAZAI BARLANGOK GERINCES ŐSLÉNYTANI KUTATÁSA
ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozat rövid összegezést ad a magyarországi gerinces őslénytani kutatások utolsó három évtizedének
eredményeiről. Ezek közül kiemelkednek a következők: 1. Az Esztramos-hegy mintegy húsz lelőhelyén sikerült
megtalálni a Villányi-hegységből régóta ismert alsó pleisztocén fauna észak-kárpáti megfelelőit, így jól össze
hasonlíthatók az azonos korú faunák déli mediterrán és észak-kárpáti fáciesei. 2. A feltárások révén sikerült
tisztázni a középső pleisztocén eddig hiányosan ismert szakaszainak faunáját ( tarkői, upponyi, várhegyi és
solymári szakaszok). 3. Teljesen új szintet képvisel a Bükk északi részén található varbói Lambrecht-barlang
és más, nemrégen felfedezett lelőhely anyaga, amely az utolsó glaciális küszöbének állatvilágával ismertet meg
bennünket.

A barlangok és karsztos üregek kitöltése rend
kívüli módon kedvez az őslénytani leletek felhalmo
zódásának, akár mint természetes csapdák (zsom
bolyok), akár mint ragadozó madarak és emlősök
ételmaradékainak, akár mint az ősember ,.konyhahulladékainak” gyűjtőhelye. így érthető, hogy
hazánk gerinces őslénytani lelőhelyeinek zöme
karsztképződményekhez kapcsolódik.
Területünkön Petényi Salamon János (1864) ása
tásaival és anyagfeldolgozásával több, mint száz éve
a mai igényeknek is megfelelő tudományos szinten
megindultak az ilyen irányú kutatások és kisebbnagyobb megszakításokkal, főleg a századforduló
óta a gerinces őslénytani vizsgálatok sorozata folya
matosnak tekinthető (Méhely. 1914; Kormos, 1837
stb.; Kadic, 1908, 1911 stb.; Mottl. 1941 stb.). Ezek
a vizsgálati eredmények megadták azt az alapot,
amire az elmúlt évtizedek különösen intenzívvé váló
kutatásai épülhettek (Kretzoi, 1956, 1962 stb.;
Jánossy, 1969, 1973 stb.). így főleg az elmúlt három
évtizedben területünkön olyan rétegtani sorozatot
sikerült felállítani, mely nemcsak hazánkban, hanem
Európa-szerte is egyedülálló.
Az új eredmények előfeltétele volt az iszapoló
módszer bevezetése és általános alkalmazása a gerin
ces őslénytani ásatásoknál (lásd Jánossy, 1963).
A kutatások részint az eddig is már nagy vonások
ban ismert szakaszok (pl. alsó- és felső-pleisztocén)
részletesebb tagolása, részint a legújabb földtörté
neti időszakok „fehér foltjainak” (mint a középső
pliocén és középső pleisztocén gerinces állatvilágá
nak) megismerése terén hoztak újat. A könnyebb
áttekinthetőség kedvéért a következőkben földrajzi
egységek szerint ismertetem a tárgyalás alatt álló
időszak (főleg barlangi) ásatásainak jelentősebb ered
ményeit, a területeken belül korok szerint haladva.

A Dunántúlon hazánk egyik legrégibb barlang
kitöltésének, a Csákvári-( Esterházy-) barlang alsó
pliocén üledékének újravizsgálata történt az ötvenes
évek elején (Kretzoi, 1954). Az új módszerekkel
végzett ásatások Európa leggazdagabb Hipparionfaunáját eredményezték.
A Villányi-hegység ma már több mint 40 lelet
helyből álló karsztüreg- és hasadéksorozatának
ismerete Petényi már említett múlt századbeli kuta
tásaival kezdődött, majd Kormos (főleg 1937) ezeket
széles alapokra fektette. A lelőhelyek újravizsgálata,
illetve újabbak felfedezése aztán az ötvenes években
(Kretzoi, 1956). majd legújabban (Jánossy, 1975-től)
sok új eredményt hozott, főleg finom rétegtani
vonatkozásban. Az így felállított felső pliocén —
alsó pleisztocén csarnótai, beremendi, villányi fauna
hullámok, valamint a templom-hegyi és nagyharsány-hegyi fauna-fázisok, — melyek egyes kisemlősök (főleg pocokfélék) dominancia-szakaszaira épí
tett, új alapokra helyezett rétegtani tagolást jelen
tenek, — mind a hegység egyes lelőhelyeihez kap
csolódnak. Ezzel a Villányi-hegység az európai alsó
pleisztocén sorozat „sztratotípusává” vált.
Itt említhetjük meg a ma már világhírűnek tekint
hető Vértesszőllős 2. lelethelyét, mely gazdag medveés denevérleleteivel azt bizonyítja, hogy a mérsékelt
égöv eddig ismert egyik legrégibb ősembere is már
alkalmilag meghúzódott barlangszerű képződmé
nyekben (Jánossy, 1969).
Hazai barlangjaink kitöltésének legtöbbje, —
akárcsak Európa-szerte, — felső pleisztocén (vagy
holocén) leleteket szolgáltat. így ennek az időszak
nak az élővilágát, faunaszakaszait ismerjük a leg
jobban (tágabb értelemben vett „Würm” ).
Alsó pleisztocén gerinces őslénytani lelet is egyre
több válik ismertté hazánk és kontinensünk karszt-

Őslénytani leleteiről ismert magyarországi barlangok földrajzi elhelyezkedése
I. DUNÁNTÚL. 1 Csákvári-barlang, 2 Szárazgerence-barlang, 3 Tekeres-völgyi-sziklaeresz, 4 Bivak-barlang,
5 Remete-barlang, 6 Pilisszántói II. köfulke, 7 Jankovich-barlang, 8 Mély-völgyi-sziklaeresz
II. ÉSZAK-MAGYARORSZAGI-HEGYVIDÉK.9AzEsztramos-hegy barlangjai, 10Porlyuk-barlang, 11 Köves
váradi-barláng, 12 Tarkői-kőfülke, 13 Upponyi-köfiilke, 14 Hór-völgyi-barlang, 15 Lambrecht-barlang,
16 Poroslyuk, 17 Istállósköi-barlang, 18 Subalyuk, 19 Petényi-barlang, 20 Rejtek-sziklaeresz

üregeiből. A különbségek az alsó és felső pleisztocén vált barlangok mind szenilisek, színültig feltöltöttek
faunák közt azonban olyan nagyok, hogy jelentős voltak.
törzsfejlődési szakaszt kellett a kettő között feltéte
A felső pleisztocén — holocén üledékeket tartal
leznünk, az erre vonatkozó első adatok mégis soká mazó egyéb dunántúli barlangok jelentős újdonságot
várattak magukra. A Solymári-ördöglyuk zsomboly nem szolgáltattak. Ilyenek Roska M. ásatása a
kitöltésének faunája már közel 40 éve, — meglepően bakonyi Szárazgerence (Pörgöl-hegy) würm eleji
idegenszerű állattársaságával — komoly figyelmez anyagában (Varrók, 1955), vagy a pilisi Bivak-,
tetést jelentett arra vonatkozólag, hogy ennek az Remete-barlangban, a Pilisszántói II. -kőfülkében,
egyes szerzők szerint ismeretlensége miatt ,,nem valamint a mecseki Mély-völgyi-kőfülkében (Vértes,
létezőnek” tekintett szakasznak jelentős állomásait 1952.) folyó kutatások (Jánossy, 1953; Vértes, 1951).
még nem ismerjük. Végül a közelmúltban a budai Említésre méltó a gerecsei Jankovich-barlang elő
Vár-hegy Hilton Szállójának alapozásánál feltárt kis terében végzett ásatás, mely jelentős adatokat szolgál
barlang kitöltése, valamint a Nagyharsány-hegy tatott a pleisztocén—holocén átmeneti időszak
tetejének barlangjában (6 -os lelethely) végzett újabb faunaváltozásaira vonatkozólag (Jánossy ásatása,
ásatás, a később tárgyalásra kerülő észak-magyar in Vértes, 1956), valamint a bakonyi Tekeres-völgyiországi upponyi és Hór-völgyi lelőhelyekkel együtt, sziklaodu,mely annak idején Európa egyik legdélibb
további tagolást tett lehetővé (Jánossy, 1969 és még felső pleisztocén örvös lemming-előfordulását kép
nem publikált adatok). így az eddig felállított viselte (Bertalan—Kretzoi, 1962).
A dunántúliaknál is figyelemreméltóbbak azok a
vértesszőllősi (tarkői), upponyi és solymári szaka
szok kiegészítéseképpen az utóbbi kettő közé önálló gerinces őslénytani eredmények, melyek északi
rétegtani szakaszként a castellumi szintet állíthatjuk középhegységeink barlangjaiból és karsztos képződ
(a budai vár = castellum alapján elnevezve). így a ményeiből eredő anyagokhoz kapcsolódnak.
középső pleisztocén területünkön egyelőre négy-öt
Ezek közt legjelentősebb az Aggteleki-karszt
szakaszra bontható és ez a szám a jövőben bizonyára vidéken fekvő Osztramos- (Esztramos-) hegy kő
még növekedni fog. Figyelemre méltó, hogy a közép fejtőrendszere. Az ebben feltárt nagyszámú barlang
ső pleisztocén üledékeket tartalmazó eddig ismertté és karsztüreg közül 1969-től 1974-ig 20 különböző
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lelethely üledékeiből kerültek elő a középső pliocéntól a középső pleisztocénig terjedő időszak külön
böző szakaszait képviselő faunák. A lelőhely-soro
zat állattársaságai részben egykorúak a villányiakkal,
és így jól összehasonlítható a földtanilag azonos korú
faunák déli-mediterrán és északi-kárpáti fáciese.
A lelőhelyek rendkívül gazdag, sokszor unikumjellegű anyaga lehetővé tette eddig 2 0 , a tudományra
nézve új emlősfaj és alfaj leírását. Ezek közül ki
emelendő egy a miocénben már kihaltnak hitt
rágcsálócsaládnak (Eomiydae) az alsó pleisztocénig
túlélő tagja, mely egy eddig ismeretlen nemzetséget
képvisel, és az Esztramosról az Estramomys simplex
(Jánossy, 1969) elnevezést kapta. A 3. és 1. lelőhely
két új sztratigráfiai egység, a tornai szint és az
estramontiai biozóna típus-lelőhelye. Ezek közül
az utóbbi olyan szárazföldi kisemlősfaunát tett első
ízben ismertté, mely a pliocén Európa-szerte eddig
legkevésbé feltárt szakaszának egy részét képviseli
(lásd Jánossy, 1969, 1971, 1972, 1973 stb.).
Említésre méltó a jósvafői Lófej-völgyben fekvő
Porlyuk-barlang anyaga, mely egy komplex feldol
gozás mintapéldája, és faunája az utolsó glaciális
küszöbére datálja az anyagot (Jánossy — Kordos
stb., 1973.), valamint ugyancsak a területnek a korai
holocén aprógerinces sztratigráfiájával ismertet meg
bennünket néhány újonnan felfedezett lelőhely (pl.
Nagy-oldal, Kordos, 1975).
Végül a karsztjelenségekben és barlangokban már
eddig is rendkívül gazdagnak ismert Bükk-hegység
egy sor újonnan felfedezett vagy újra vizsgált külön
böző korú lelőhely-anyagot szolgáltatott.
Ezek közül földtani értelemben a legrégibb a
répáshutai Kövesvárad karsztzsákja, mely megintcsak a villányi-hegvségi anyaggal jól párhuzamosítható, — de eltérő fáciesű, — az alsó és középső
pleisztocén határáról származó anyagot szolgáltatott
(Jánossy, 1963.).

Korban ezután következik a felsőtárkányi Tarkőikőfülke vörös agyagának a maga nemében egyedül
álló középső pleisztocén sorozata. A középső pleisz
tocén eddig ismeretlen biozónáját képviselő (tarkőifaunahullám) lelethely, sok ezer leletével változatos
finomrétegtani egymásutánt és eddig 8 , a tudományra
nézve új madár- és emlősfajt ill. alfajt szolgáltatott.
A tarkői ásatások sorozata egyúttal a példamutató
együttműködés jelképe amatőr barlangkutatók és
szakemberek között (Jánossy, 1962.).
A Bükk északi nyúlványán (Upponyi-szigethegység) fekvő Upponyi I-es kőfülke, valamint a déli
Bükkben (Cserépfalu) felfedezett Hór-völgyi-barlang szolgáltatta, — mint azt a dunántúli lelőhelyek
ismertetésénél már említettük, — a középső pleiszto
cén legkevésbé ismert szakaszainak faunáit.
Az északkeleti Bükkben (Varbó) található Lambrecht Kálmán-barlang kitöltésanyaga a Vértesszőllősön kívül legrégibb hazai ősembertelep kony
hahulladékainak és a ragadozók zsákmányának
szerencsés párhuzamos felhalmozódása. Egyedül
állóan gazdag anyaga által ismertet meg bennünket
az utolsó glaciális küszöbének állatvilágával (,,Histrix-horizont” ) a varbói faunaszakasz (Jánossy,
1964). Hasonló rétegtani szintet képvisel a nemrégi
ben felfedezett répáshutai Poros-barlang (1975, még
nem publikált anyag).
A már régen ismert és kiaknázott suba-lyuki és
istállóskői barlangok kitöltésanyagának újravizsgálata igazolja, hogy milyen nagy perspektívák rej
lenek a modern ásatási módszerek alkalmazásában.
Mindkét helyen a régi ásatások folyamán gyűjtött
fajok többszörösét sikerült nyerni (Jánossy, 1955,
1960). Az utóbbi az „istállóskői biozóna” típuslelő
helye.
Végül a Petényi-barlang (Peskő) és a Rejteki-kőfülke (Répáshuta) a dunántúli anyagnál említett
Jankovich-barlangi pleisztocén-holocén átmeneti

A Tarköi-kőfülke
előtere
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sorozat más fáciessel jelentkező megfelelője (lásd:
Jánossy-Kordos, 1976).
Ez a rövid áttekintés világosan mutatja, barlang
jaink üledékei őslénytani szempontból mennyire
fontos sorozattal gazdagították eddig is e téren
ismereteinket és az egyre aktívabbá váló barlangkutatási munkálatokban e téren még jelentős távla
tok rejlenek.
D r. Jánossy Dénes
T erm észettudom ányi Múzeum
Föld- és ő slé n y tá r
1088 Budapest
M úzeum körút 14 16.
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RESLLTS OF PALAEONTOLOGICXL
EXCAVATIONS
IN CAVES IN HUNGARY

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleologica! Congress.
nAJIEOHTOJIOniHECKHE
IICCJIE^OBAHHR nOIBOHOMHblX
B BEHTEPCKMX IIEUIEPAX
A btop cTaTbH noaBoaHT m orn naaeoHTonornnecKnx HCCJieüOBaHMH noiBOHOHHbix, npoBeaenHbix
b Beurpun b TeneHHe Tpex nocaeaHHX aecaTHaeTHm.
PacKonKH, npoBeneHHbie na hobmx MecTonaxoachchhhx, a Taicace peBHina MaTepHaaa, lanojinjuornero noineMHbie noaocTH h paHee HiyHeuHbix
nemep, npHBeaw k 3HaHHTeabHbiM peiyjibTaTaM,
MHorwe H3 KOTopbix HMeer Ba>KHoe 3HaHenHe aa*Ae
b MacuiTaőe EBponbi.
1. B npHMepHO ztBa.maTH nyHKTax ropbi OcrpaMOiu (b nemepax h TpeutHnax cicaa) yaaaocb Hátim
ceBepHO-KapnaTCKHe 3KBHBaaeHTbi HHAHenaeiícToueHOBOM 4)ayHbi. ztaBno H3BecTHOíí b ropax Bmji.iaHb b IOjkhoü BeHrpnn. B^aro^apa MpeiBbinafiHO
őoraTOMy MaTepHaJiy ocTpa.MomcKHx MecTOHaxoAXieHHH CTaJIO B03.M0/KHbIM OnHCaHHe ÜBaZtUaTH
hobwx nnn HayKH bh^ ob h no;tBHüOB MJieKonmaioutux. FÍ3 hhx Bbiüaiomeecí! 3HaneHHe HMeeT no 3 HaHHe BHita Estramomys symplex, KOTopbiií neaCTaBJiaeT coőoio npeacTaBHTeab Bbi.\iepiuero eme
b MMouene ceMeíícTBa rpbnynoB, aojKUBiuHíí ao
paHHenaeíícTOueHOBoro Bpe.MeHH.
2. B pe3 yabTaTe pacxonoK yaaaocb BbiaciuiTb
(J)a>Hy ao cnx nop MaaoH3 BecTnoii aacTH cpeaHero
naeMCTOueiia (cj)a3 bi TapKé, YnnoHb, BapxeabCastellum h IIIoÜMap).

3. CoBepmeHHo HOBbiií tophtoht npeacTaBJifler
coőoü MaTepwaa nemepbi JlaMŐpexT y c. Bapőo
b ceBepHoft nacTH rop Biokk h apyrnx, HeaaBHo
oőnapyjKeHHbix MecTOHaxoacaenHií, KOTopbiií 3 »a komht nac c AHBOTHbiM uapcTBOM, c y m e c T B O B a mHM Ha nopore nocaeaHero oaeaeHeHHa.

