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HOLOCÉN BARLANGI ÜLEDÉKEK PUHATESTŰINEK
VIZSGÁLATA
ÖSSZEFOGLALÁS
A barlangi Mollusca-faunák vizsgálata alapján a holocénen belül két nagy szakasz különíthető el. Az idősebb
szakaszra a nyílt területen élő sztyep fajok ( Vallónia cos tat a, Granaria frumentum, Aegopinella minor,
Chondrina clienta, Cochlicopa lubricella, C/iondrula tridens, Pyramidula rupestris) dominanciája jellemző.
A fiatalabb szakaszban az erdei fajok (Clausiliidae, Zonitidae és Limacidae) relatív gyakorisága a nagyobb.
Az előbbit a pollenanalitikai vizsgálatok alapján történt holocén-tagolás boreális szakaszával, az utóbbit az
az atlantikummal lehetett azonosítani.
Faunatörténeti szempontból a negyedkor kuta
tása elsőrendű kérdés, mert a jelenlegi adataink azt
mutatják, hogy Mollusca-faunánk kialakulása erre
az időszakra tehető. A faunisztikai vizsgálatok
eredményességének alapfeltétele a nagy mennyiségű
adat. A szilárd mészvázzal rendelkező csigák ezt
az igényt teljes mértékben kielégítik, mivel fosszilizálódó képességük az állatvilágban a legjobbnak
mondható. Ennek következtében a különböző
negyedkori üledékekben jelentős számban fordulnak
elő. E tulajdonságot kihasználva sikerült kidolgozni
egy önálló malakológiai sztratigráfiát (a puha
testűek rétegződési rendjét) pleisztocénen belül
(Krolopp 1973).
Az adatok sokasodásával felvetődött a kérdés,
vajon a negyedkor fiatalabb szakaszában — a holocénben — tudunk-e hasonló felosztást végezni?
A holocén klímaváltozásokat legjobban tükröző
csigaanyagot a barlangok üledékei szolgáltatják.
Ezek a faunák rendszerint gazdag gerinces és régé
szeti leletekkel együtt kerülnek felszínre, melyek a
malakológiai anyag kiértékelése során levonható
következtetéseket kronológiai adatokkal támasztják
alá.
Az ismert barlangi faunáink nagy része a pleisz
tocén idején lerakodott üledékekből került elő.
A régebbi barlangi ásatásoknál azonban a régészeti
leletek begyűjtésére fektették a fő hangsúlyt, s mivel
a csigák és apró emlősök nem feltűnőek, így azokat
nem gyűjtötték be.
A hazai holocén-kutatások fellendülésekor Kordos
(1974, 1975, 1976, 1978 a, b, c, d) gerinces őslénytani
vizsgálataihoz számos barlang üledékét a finomrétegtani vizsgálatok követelményeinek megfelelően
gyűjtötte be. Ezekből az üledékekből jelentős, biosztratigráfiai vizsgálatokra alkalmas Mollusca-fauna
is előkerült.
Vizsgáljuk meg, hogyan kerülnek be a barlangok
ba, azok üledékeibe a csigahéjak?

1. Vannak olyan fajok, melyek barlangi életmódot
is folytatnak. Ezek a barlangkedvelő (troglofil)
fajok. Ilyenek a Daudebardiák és a Limacidae
család egyes fajai, valamint a Zonitidae család egyes
képviselői.
2. Más fajok a barlangot környező sziklák fel
színén vagy sziklarepedésekre húzódva élnek
(petrofil fajok), mint a Chondrina clienta, Granaria
frumentum, Pyramidula rupestris, valamint a
Clausiliidae család egyes képviselői.
3. Végül bekerülhetnek a barlangba — rendszerint
a víz szállító munkája révén — a barlangok kör
nyékén élő csigák üres házai is.
Fentiek értelmében az a szerencsés helyzet alakult
ki, hogy a barlangi üledékek faunája lényegében
megegyezik a barlang közvetlen környékének fauná
jával. Ennek megfelelően a barlangokban felhalmo
zódott üledéksorok faunájának finomrétegtani
elemzésével nyomon lehet követni a környék
Mollusca-faunájának fejlődését.
Barlangi Mollusca-faunák
Az elmúlt évek feltáró munkáinak eredményeként
hét barlang malakológiai anyaga bizonyult alkal
masnak finomrétegtani feldolgozásra.
Bükk-hegység
Kőlyuk II. ( Hillebrand J.-bar láng )
Az egyik legteljesebb üledéksort szolgáltatta
{Füköh—Krolopp 1978). Az alsó rétegsorok a holo
cén kezdeti szakaszában, a boreális végén, az ún.
„mogyorókorban” rakódtak le. Ezt igazolja a
szárazságtűrő csigák (Granaria frumentum, Aego
pinella minor, Chondrula tridens), valamint a nyílt
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az alsó üledékkomplexum faunájához hasonló, ami
arra enged következtetni, hogy az üledék képződése
kor nyíltabb volt a vegetáció. A rétegtani helyzet
ből következik, hogy a változás nem klimatikus
okokra, hanem emberi tevékenységre vezethető
vissza. A tűzhelynyom és a mindenütt jelenlévő
edénytöredékek (bükki kultúra) arra mutatnak,
hogy a területen nagyobb népesség élt, amely
irtotta az erdőt.
Horváti-lik.
Az Upponyi-szorosban található barlang üledékösszlete két nagy komplexumra bontható. Az alsó
üledékek a pleisztocén idején képződtek, amit a
mintákban előforduló Pupilla sterri támaszt alá
(Füköh—Kordos 1977, 1978). Az üledéksor felső
mintáinak holocén voltát bizonyítja, hogy a csiga
faunából eltűnik az egyetlen pleisztocén elem, a
Pupilla sterri, és megjelenik a holocén bevándorló
ként ismert Zebrina detrita. Mellette feltűnnek olyan
fajok is, melyek a klíma felmelegedését igazolják:
Cochlicopa lubricella, Pyramidula rupestris, Chondrina clienta, Granaria frumentum stb. A csiga-fauna
mellett a holocén üledékekben még találunk olyan
gerinces fajokat, melyek a pleisztocénre jellemzők
(Microtus oeconomus, Misrotus gregalis). Ezek
/. ábra. A dolgozatban szereplő barlangok földrajzi
elhelyezkedése. 1 = Kis-kőháti-zsomboly, 2 = Kőlyuk //., 5 = Horváti-lik, 4 = Rejtek I. kofáiké,
5 = Petényi-barlang, 6 = Baradla-barlang, 7 =
Nagy-oldali-zsomboly.
Fig. 1. The geographical distrib útion o f caves méntioned in the article
bokros területet kedvelő Vallania costata dominan
ciája. A felső üledékösszletben a Mollusca-fauna
összetétele megváltozik, dominánsan jelentkeznek
a Clausiliidae és Zonitidae család fajai.
Ebből a változásból arra következtethetünk,
hogy a kiima csapadékossabbá vált, s az eddig nyílt
bokros területet erdő váltotta fel. Ezt a palinológiai
adatok (az üledékekben levő virágporszemek elem
zései) is igazolják, mert míg az alsó üledékekben
egyedüli erdőalkotóként a fenyő van jelen, addig
a felső mintákból előkerült pollenek alapján az
elegyes tölgyes rekonstruálható. Feltehetően — s a
régészeti adatok is ezt támasztják alá — a szelvény
felső részében található üledékek a holocén atlanti
szakaszában rakódtak le. A fiatalabb rétegekben
belül egy helyen találunk a fentiekben leírtaktól
eltérő faunát. A minta a tűzhelyrétegre települt
üledékeket foglalja magába. Itt a fauna összetétele
Uppony, Horváti-lik bejárata
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Cliondrina clienta (W est.), Uppony, Horváti-lik
Melegigényes, xeroterm elem. Idősebb holocén üle
dékekben gyakori
Rejtek I. kőfülke
Az üledékek őslénytani feldolgozása során három
egymástól különálló üledéktömb faunáját lehet
összehasonlítani:
/. Rejtek oldalfülke
Csiga-faunája jellegzetes erdei társulás Um ax cf.
maximus dominanciává 1.
2. Rejtek II. tömb.
Kutatógödör a Horváti-likban (1978-as ásatás)

alapján az üledék lerakódását a holocén elejére, a
bajóti vagy körös-szakaszra datálhatjuk (Jánossy —
Kordos 1976, Kordos 1978 d).

Kis-kőháti-zsomboly
A zsombolyban 8 őslénytani lelethelyet ismerünk
(Kordos 1974), melyek közül az Óriás-teremből elő
került minta tartalmazott kiértékelésre alkalmas
faunát. Az összegyedszám 82%-át erdei elemek
alkotják. Közöttük több olyan faj található, melyek
Lozek (1965) ökológiai beosztása szerint nedves,
meleg klímafázisra jellemzők: Acicula polita, Vertigo
pusilla, Discus rotundatus, Perforatella incarnata,
Isognomostoma isognomostoma fajok, a Clausiliidae
családból pedig a Clausilia pumila és a Laciniaria
turgida. A malakológiai megfigyelések meglepően
jól egyeznek a gerinces-paleontológiai adatokkal.
A zárt és nyílt vegetációjú területet kedvelő csigák
aránya 82:18%, míg a gerinceseknél 78:22%. Ez
az egyezés teszi lehetővé a Mollusca-fauna besorolását. E szerint az üledék lerakódása a holocén
kőháti szakaszára esett {Jánossy—Kordos 1976,
Kordos 1978 a, b, c, d, Fükö/i 1978), s ez a pollen
analitikai felosztás szubatlanti fázisával közel
azonos kort jelent.

Szintén az erdei elemek uralják 89%-os relatív
gyakorisággal. Kivételt képez az ún. „holocén szint”
{Jánossy—Kordos 1976), melyben a klimatikusan
determinált erdei elemek mellett nyílt területre
jellemző fajokat találunk (Aegopinella minor,
Granaria frumentum, Vallonia costata). Feltételez
hetjük, hogy a nyíltabb vegetáció itt is antropogén
hatás eredménye.
3. Rejtek III. tömb.
Faunája az előző két üledékkomplexum faunájá
tól eltér, a nyílt és a zárt területet kedvelő fajok
Cochlicopa lubricella (Porró), Uppony, Horváti-lik
Melegigényes, xeroterm elem. Boreális üledékekre
jellemző

erdei elemek és a nyílt területet kedvelő elemek
aránya itt 85:15%. Feltehetően ezeknek az üledékek
nek a lerakódásakor melegebb és csapadékosabb
lehetett a klíma. Ugyanez a faunakép jellemzi a leg
felső (1—3.) üledékeket is.
A kronológiai következtetések levonását meg
könnyíti, hogy a 6. minta emberi csontokat is tar
talmazott, melyek Nemeskéri János megállapítása
szerint a bronzkorban élt emberek csontjai (Kordos
1974), így az üledék a fiatal szubboreálisra (kőháti
faunaszakasz) datálható. A többi minták üledéke
ennél fiatalabb, a szubatlantikumban (alföldi fauna
szakasz) rakódott le.
Baradla-barlang
Granaria frumentum ( Drap.), Uppony, Horváti-lik
Nyílt, sziklás területre jellemző. Boreális üledé
kekben nagy gyakorisággal szerepel
aránya 70:30%, s olyan elemek jelennek meg,
melyek ezidáig nem voltak tagjai a faunának
(Chondrina clienta, Cochlicopa lubricella).
A két üledéktömb között kimutatott ökológiai
eltérés felveti annak lehetőségét, hogy a holocén
egymást követő különböző fázisaiban rakódtak le.
Ezt támasztják alá a gerinces anyagvizsgálatok is
(Jánossy —Kordos 1976). A fentieknek megfelelően
a III. tömb faunája a holocén boreális fázisára
(bajóti faunaszakasz), a II. tömb faunája az atlantikumra (körös-faunaszakasz) datálható.
Petényi-barlang
Az üledékekből igen kisszámú csigaanyag került
elő, így biosztratigráfiai igényű kiértékelés nem
készíthető, csak bizonyos tendenciák figyelhetők
meg: a felső szintek csak erdei társulásra jellemző
fajokat tartalmaznak, az alsókban a nyíltabb vegetációjú területekre jellemző fajok is megtalálhatók.
Kronológiai besorolásuk malakológiai alapon nem
végezhető el.

Aggteleki-karszt
Nagy-oldali -zsomboly
Az őslénytani anyagot szolgáltató üledékek
(1—6. minta) a zsomboly déli aknájából kerültek
elő. A közel 10 m vastag üledéksor aljáról szedett
mintában a nyílt területet kedvelő fajok egyedszámaránya 32% (Granariafrumentum, Chondrula tridens,
Pyramidula rupestris), ami meleg és száraz klímára
enged következtetni, mivel a felsorolt fajok meleg
igényes sztyep elemekként ismertek (Lozek 1965,
1972). Az 4. és 5. minták faunája alapján később
az erdő előrenyomulása figyelhető meg, mert az
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A barlang négy különböző pontján végzett ásatás
(Csontház-terem, Csontház-terem felső vége, Róka
ág első terme, Denevér-ág) során begyűjtött fauna
alapján az alábbi következtetések tehetők (Füköh —
Krolopp 1978): az előkerült csigafajok többsége
rejtett életmódot élő troglofil elem, közülük domi
náns a Daudebardia rufa a leggyakoribb. A nyílt,
bokros területet kedvelő fajokat a felszínről a víz
sodorhatta be, amire a Pisidium sp. és a Sadteriana
pannonica jelenléte is utal. Az igen alacsony faj
szám miatt kronosztratigráfiai következtetések le
vonására nem nyílt lehetőség.

Biosztratigráfiai következtetések
a Mollusca-fauna alapján
A vizsgált faunák jellemzőit azzal a szándékkal
foglalom össze, hogy egy, a későbbiekben kidol
gozandó malakológiai adatokon alapuló holocén
beosztás elkészíthető legyen.
A boreális üledékek faunája: a szárazságtűrő fajok
dominálnak. A Horváti-lik faunájában 62%, a Kő
lyuk II. azonos korú üledékeiben 80%, a Rejtek I.

Zebrina detrita ( M idi.), Uppony, Horváti-lik
Melegigényes faj. Fiatal holocén üledékekben jele
nik meg.
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2. ábra. A holocén üledékeiből előkerült Mollusca-faunák erdei és sztyep elemeinek százalékos megoszlása
Fig. 2. Percentage of steppe andforest-dwelling species in Holocene cave sediments

kőfülke III. tömb esetében pedig 30% a szárazság
tűrő fajok aránya. Az üledékeket a Vallonia costata
dominanciája jellemzi, s mint karakter-fajok mindennütt jelen vannak a Granaria frumentum, Aegopinella
minor, színező elemként pedig a Chondrina clienta,
Coc/ilicopa lubricella, Chondrula tridens, Pyranmidula
rupestris.
Az atlantikum üledékeinek faunája: az erdei
elemek uralják. A Rejtek I. kőfülke esetében
(II. tömb) 98%, a Kőlyuk II. faunájában 95% az
erdei elemek relatív gyakorisága. A faunákban a
Clausiliidae család fajai nagy számban jelentkeznek,
mellettük a Zonitidae és Limacidae családok fajai
nak százalékaránya számottevő még.
A következő két klímaszakasz kronológiai be
sorolása a csiga-fauna alapján nem végezhető el,
itt az üledékekben előforduló gerinces-paleontolólógiai anyag és régészeti lelet nyújt segítséget.
A malakofauna képe nem nyújt egyértelmű tám
pontot. Csupán az alábbi megállapítások figyelhetők
meg:
A szubboreális üledékek faunájában az atlantikumhoz képest a szárazságtűrő elemek ismét gyako
ribbak lesznek. Ezt tükrözi a Nagy-oldali-zsomboly
faunája, ahol az erdei és nyílt vegetációt képviselő
csigák aránya 68:32%.
Szubatlantikus üledékek faunája: az erdei fajok
jellemzik, azonban körülhatárolását nehezíti, hogy
a faunaképet jelentősen befolyásolja az ember kör
nyezetátalakító hatása.
Összefoglalva a fentieket kitűnik, hogy malakológiai alapon a holocénen belül két nagy szakasz
különíthető el (Füköh 1978). Az idősebb szakaszra

a nyílt területen élő sztyep fajok dominanciája a
jellemző, míg a fiatalabb szakaszban az erdei fajok
relatív gyakorisága a nagyobb. Az előbbit a pollen
analitikai vizsgálatok alapján leírt (Járainé, Komlódi
1966, 1969) boreális klímafázissal, utóbbit az atlantikummal lehetett azonosítani.
Dr. Füköh Levente
Eger
Heves megyei Múzeumok Igazgatósága
Vár 1.
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INVESTIGATIONS
OF MOLLUSCS FKOM
CAVE SEDIMENTS
Based on the investigation of molluscs from
caves two major stages in the Holocene history
can be distinguished. The earlier stage is characterized by the predominance of open a steppe species
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( Vallonia costata, Granaria frumentum, Aegopinella
minor, Chondrina clienta, Cochlicopa lubricella,
Chondrula tridens, Pyramidula rupestris). In the
later stage the relatíve abundance of forestdwelling species is conspicuous (Clausiliidae. Zonitidae and Limacidae). The first stage could be
identified pollen-analytically with the boreal stage
of the Holocene, the second — with the Atlantic one.

UNTERSUCHUNG DÉR MOLLUSKENFAUNA
VON HÖHLENABLAGERUNGEN
Auf Grund dér Untersuchung von Molluskenfaunen aus Höhlen konnten innerhalb des Holozjns
zwei grosse Abschnitte unterschieden werden. Für
die áltere Stufe ist das Vorherrschen dér auf offener Steppe lebenden Arten (Vallonia costata,
Granaria frumentum, Aegopinella minor, Chondrina
client a, Cochlicopa lubricella, Chondrula tridens,
Pyramidula rupestris) kennzeichnend. In dér jíingeren Stufe ist die relatíve Háufigkeit dér im Wald
lebenden Formen auffallend (Clausiliidae, Zonitidae
und Limacidae). Aug Grund dér pollenanalytischen
Ergebnisse konnte die erstere mit dér borealen
Stufe dér Holozán-Gliederung, die letztere mit dem
Atlantikum identifiziert werden.

