
MAGYARORSZÁGI SPONGIATŰK. l'.t

Monactinellidae.

Axindla, sp. Leginkább ehhez a fajhoz sorozhatok azok a finom, több
nyire meghajlott alakú pálczatűk, melyek a 3., 10. és 11. sz. próbákban 

láthatók. (2., 24., 25., 20., 28., 29., 30. ábra.)
lienieru Zittdi, Pocta. E typusos tűnek egyetlen példánya a 0. sz. 

próbában látható. (8. ábra.)
Tetractinellidae.

Geodites, sp. Számos egyszerű pálczatű, melyek 3 vagy 0 ágú horgonyok
kal együtt fordulnak elő, meglehetős biztossággal a geodia-genushoz soroz
hatok. Ezek az elemek átalánosan el vannak terjedve, s az eddigelé megvizs
gált üledékes kőzetek legnagyobb részében előfordulnak s hozzá tehetjük 

még, hogy a külömböző geologiai periódusokból való tűk legnagyobbrészt 
csak a méretek variatiója által térnek el egymástól. —  Azok a tűk, a melyek 

ebbe a genusba sorozhatok, a 6., 9. és 11. sz. próbákban találhatók. (3., 4.,

0., 9., 13., 20., 31. ábra.)
Padiastrella, sp. A 11. sz. próbában látható finom négyágú kétség

kívül ebbe a genusba tartozik. (33., 34. ábra.)

Tethyopsis, sp. Ide sorozom azokat az esetlen alakú, görbe szárú négy- 
águakat, melyek az 1. és 7. sz. próbákban láthatók. (1. és 14. ábra.)

Hexactinellidae.

('raticularia, sp. Idetartozik a 12. sz. próbában előforduló egyetlen 

váztöredék. (38. ábra.)
Goinphites, sp. A 7. és 12. sz. próbákban előforduló kurta, de vastag

szárú hatáguak talán ebbe a genusba lennének sorozandók. (15. és 37. ábra.)

A szerző kéziratából magyarra ford íto tta :

Kocsis J ános.

HAZÁNK DELVIDEKENEK KÉT UJ CSONTBARLANGJA.

T églás  GÁBOR-tól.

Az általam 1881 óta foganatba vett barlangkutatások számbeli gazdag 

eredményének daczára egy tekintetben kevésbé elégítik ki várakozásomat, 
a mennyiben ősállati maradványokat nagyobb mennyiségben ez ideig csu

pán háromból mutathatok fel. Az elsőt, a beddlöi csontbarlangot «Újabb 
adatok az erdélyi medencze őslénytanához» czimű rövid közleményemben 

volt szerencsém már érinteni,* s ez alkalommal a más kettőről kívánok itt 
nehány sorban megemlékezni.

* (‘Földtani Közlöny» ISSíi. év f. AU. old.



TKGLÁS G Á B O R :

I. A petroszi csontbarlang.

< Huinjadmt’nyébt n . )

Míg a Közép-Marosvölgyet kísérő mészszirtek nagyszámú barlang
jaiból egyetlen egy se örvendeztetett meg idáig a barlangi medve ( Ursus 

spelaeus, Blumb.) maradványaival; az Erczhegységtől egészen távol, a déli 
Kárpátokat szegélyező krétakorú mészvonulatnak a Strigy és Zsilvölgy 

közé eső szakaszában Petrosz falunál végre Hunyadmegye területén is 

sikerült egy valódi csontbarlangot felfedeznem.

A hátszegi medenczéből a Zsilvölgy felé haladó piski-petrozsényi 
szárnyvonal krivadiai állomásáról, ott hol a Strigy nyugati irányát hirtelen 

ejszakira változtatja, festői mészszirtek közé kell bemélyednünk. Az egy
más ellenébe meredeken kimagasló sziklák közt a sebesen tovairamló 

Strigy-meder mentén vezet el ösvényünk. Petrosz falunak szétszórt házai 
közül kiérkezve, jó magasból rögtön egy barlang ötlik szem einkbe; csak
hogy azt megközelítni még nem sikerült. Fennebb folytatva vándorlásun
kat, a Sipotuluj nevű zuhatag állít meg s azután a jobb parti meredeken 

fel sűrű bozótban vár még utunk nehezebb része. Csaknem a széles hom 
lokzattá alakult tetőzet alatt nyílik meg a nép által Gaur a Po/eni néven 

emlegetett barlang, melyet en a déli Kárpátok fáradhatalan búvára, Inkey 

B kla geologus neve alatt kívánok az irodalomba bevezetni.
A keskeny sikátorral kezdődő barlang végső szakasza pinczeforma 

üregként tárul fel, hová már elébb egy aknaszerü bemélyedés hatol alá. 
A környék pásztorai ágas-bogas fasudarakon szállnak le abba s mi is ezt a 

módot követtük, míg nem sikerült a sokkal biztosabb és kényelmesebb 

aknabejáróra rábukkanni, ügy a bevezető sikátor, mint a hátsó tág üreg 

tele van a cseppkövesedések minden változatával s főleg a pinczeüreg bol
tozatáról festői díszletekként csüngnek alá a stalagtitkepződések különb
nél különb alakzatai. A lepotyogó vízcseppek lassú munkája szintén ter
metes oszlopokat s szoborforma csoportozatokat eredmenyezett. A barlang 

hossza 91 meter; légköre egeszséges s a hátsó részben 8° C. hőmérsékletet 

mutat, a mi a nagy magasságban uralkodó átlagos évi temperaturának 

megfelel. Keletkezésére nézve ki- és betörési barlangjaink közé sorolható. 
A zivatarok elől ide vonuló pásztorok, úgy látszik, a denevéreket elriasz
tották belőle.

A pinczeüreg barlangi iszapjában találni az Ursits spelaeus csont

jait. Ezek összevissza forgatva ágyazódtak be s úgy e körülmény, mint a 

nagyobb csontok hiánya; az ízfejeken mutatkozó kopások, horzsolódások 

arra a feltevésre utalnak, hogy nem e helyen elhúnyt állatok maradvá
nyaival állunk szemben, hanem távolabbi üregek, felszíni ravaszlyukak 

(dolinák) szolgáltatták ide nagyobb vízáradások idején áldozataikat. Epen
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azért innen teljes csontvázzal nem kecsegtethetjük magunkat, bár más
különben végtagi csontokban, borda-függelékekben és csigolyákban nagy 

bőséget találunk.

A csontok minősége és nagysága igen változó korbeli medvéket kép
visel s a fejlettebb egyének csontjain is némely, a nemi és évszaki behatások 

pathologiai tünemények okozta eltérések észlelhetők. A barlang ásatása 

befejezve nincs; de máris az erdélyi részek nem épen nagyszámú csontbar
langjaihoz u. m. az oncsászai, homoródalmási, bedellői (Toroczkó mellett), 
batizpolyanáihoz sorolhatjuk.

A részletes leírást s a csontok méreteit a m. tud. Akadémia állandó 

természettudományi bizottságához, mint a melynek szives segélyével vége- 
zém kutatásaimat, volt szerencsém a megfelelő rajzok kíséretében beter

jeszteni.

II. A Buhuj (Bagolyvár) csontbarlang.
f Krassó-Sznréíii/mefjyébi'n.)

Az erdélyi Határkárpátoknak az Alduna felé kanyarodó nyúlványai

val párhuzamosan az Alföld keleti határfalául kimagasló Szemenik-Plesuca 

hegységben, Stájerlak-Anina ikerhelységek határában kell az általam m eg
látogatott másik csontbarlangot felkeresnünk. A Miinis (hajdan okmányi- 

lag Ménes) és K aras  folyók vízválasztójáig szolgáló mészlánczolat épen u 

stájerlaki hasadék keleti szélén a Buhuj nevű pataknak természetes átjárót 

nyit, ily módon hozva létre a patakról és lakóitól elnevezett barlangot. 
Ezt a patak kezdetben egész szélességében kitölti, úgy hogy csakis hidlá- 

sokkal hatolhatunk be. Tovább haladva kanyarulatai kiöblösödnek s egy 

ilyenből kerültek napfényre a barlangi medve csontjai. Még 1875-ben egy 

társas kirándulás idején vitte volt B arr e  A. osztr.-magy. államvaspályatár- 

sulati igazgató az első mutatványokat a bécsi földtani intézetnek s e gyűjtés 

érdekességét kiválóképen fokozza egy havasi kecske ( Capra ibex) koponya

töredéke. Mindezekről H o e r n e s  R. sietett jelentését a bécsi csász. kir. 
földtani birodalmi intézet közlönyében megtenni. *

Az általam 1882 nyarán megvizsgált medvecsontok közül egy kopo
nyarészletet emelhetek ki. Dr. H o e r n e s  R. három koponyatöredék felett 

végezte tanulmányát, melyek közül az első hossza 0*40 mf , a másodiké 

0*47 mj: míg az általam látott példány 0 4 5  mj  - re értékelhető. A függőleges 

magasság ugyanezen sorrendben 0*2, 0*415 és 0*182 mj  vagyis a nagyobb 

hosszúság csekélyebb magassággal és megfordítva szokott jelentkezni, a

Verhandlungen der k. k. geologischen Keichsanstalt 1S75. p. 33!). — A m . 
kir. földtani intézet gyűjteményében is van egy szép koponya a hozzátartozó fél 
állkapocscsal, melyet lNXi-ben az osztr. magy. állam vasúttársaság aninai tiszttartósága 
ajándékozott ide (1. Földt. Közi. XV. k. 232 1.) A szerk.
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miből nem egészen valószinütlenül nemi eltérésekre következtethetünk. 
A további méretekből példányomról ezeket emelhetem k i : A szemgödör 

vízszintes átmérője 0 0 5  mf , függőleges átmérője OOtó w/ ; a két utolsó zápfog  

külső távköze 0*005 mj ; nyakszirti, homlokzati és halántéki tarajzata kitü- 
nőleg fejlett, homloka dom ború; de előrésze, fájdalom, szétzuzódott s a 

járomívek is megrongálódtak. A közfali és nyakszirti csontokon több szabály
talanul lefutó haránt- és hosszirányú repedés ágazik szét, melyek a condy- 

leusokon és egyebütt észlelhető horzsolódásokkal ütés, görgetés, összekocz- 

czanás, lezuhanás, szóval erős mechanikai hatások közben jöhettek létre.
Egy jobbfelőli állkapocs hossza a szemfogig 0*;J lm. (ugyanaz Bedellőn 

0*35 mj  és 0*3 mf). Ez állkapocs magassága az utolsó zápfognál 0*085 ^  

(Bedellőn 0*09 mf  és 0*07 mf). Az általam mért állkapocs egyetlen utolsó 
molarese 0*014 ml magas, 0*02 m{ széles és 0*03 m/ hosszú. H o e r n e s  két 
példányán a hosszúság 0.052 m] és 0*047 mf, a szélesség 0.028 mj  (csak 
egyiket mérte). A bedellőin a hosszúság 0*28 mJ, a szélesség 0*02 mj. Vegyük 
ide analogiaképen Dr. WANKELnek a sloupai (Morvaország) barlangból kö
zölt hosszúsági 0*045 mj  és szélességi 0*020 mJ adatait is.1

Egy femur hossza 0*45 mj;  ugyané csont Oncsászán2 0*47 mJ, B edellőn3 
0*45 *»/ és a kolozsvári állattani intézet mostkori medvéjénél'4 (Ursus arctos) 

0*38 mJ, a sloupai példánynál 0*427 n] ; H o e r n e s  stájerlaki példányán

0.4Í8  mJ, és Dr. H o c h s t e t t e r  F e r d i n a n d 5 által az Igriczi néven említett 

esküllői barlangból vizsgált femuron 0*405 mj .
Mindeme csontok kifejlett egyénektől származnak s míg H o e r n e s  

példányai és saját stájerlak-aninai példányaim alig térnek el egymástól; 

az oncsászai első helyre, a sloupai utolsó helyre jut a sorozatban. E nagy 

e l t é r é s e k  már BLUMENBACH-ot és R o s e n m ü l l e r -í  foglalk o z t a tá k  s C u v ie r  

ismeretes nagy művében (Recherches sur les ossements fossiles IV. k.) 3 fajt 

k ü lö n b ö z t e t  meg, megjegyezve, hogy megkülönböztetését nem biztos faji 
jellegre, hanem inkább korbeli eltérésekből eredő különbségekre alapítja. 
Az újabb időkben Európa különböző részein végrehajtott tanulmányokból 
és mérésekből épen kiderül, hooiy a különböző testi minőségben alig keres
hetünk önálló faji jellegeket s klimatikus és tenyészési viszonyok ered

ményeiül tekinthetjük azokat.
Barlangunk specziális nevezetességét egyébként, mint említők már, 

a vadkecske koponyája képezi, minthogy ezt még egyetlen hazai barlang

1 Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit.
“ Jelentés az oncsászai csontbarlang megvizsgálásáról. Dr. K och  A n t a l  és 

Dr. D e z s ő  13i:;la, Erdélyi Muzeumegyl. Évkönyv 1877. IV. sz.
Egy új csontbarlang Toroczkó vidékén a bedellői határban. Mathem. és ter

mészetűid. Közlemények 18&2. III. sz.
1 Jelentés az oncsászai csontbarlang stb.
r> Verhandlungen d. k. k. geol. Reichanstalt ls7r> i:{. sz.
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ból se ismerjük. Pár évvel e lelet felmerülése előtt 1874-ben Aussig mellett 

az aussig-teplitzi vasút építése alkalmával Elephas primigenius, Etjuiis 
caballus, Bhinoceros tichorrhinus, Bős primigenius és Ursus spelaeus, B lu m b .  

társaságában ástak ki a löszből nehány fossil vadkecske-koponyát, melyek
ből kettővel a német anthropologusok müncheni kongresszusán Dr. L a u b e  

prágai tanár nagy feltűnést keltett. B o y d  ÜAWKiNs-nak a barlangokról irt s 

nálunk is jól ismert müvében Cro Magnón, Les egzies, Bruniquel, Gibral
tar Mentone, Laugerie Bass, Laugerie Haute, George (VEnfer barlang
jait teszi a Capra ibex előfordulása nevezetessé.

A stájerlak-aninai fosszil vadkecske koponyája az Aussignál felmerült 

legnagyobbik példány mögött marad. A foramen magnumtól a boltozatig  

0*18 mj , a szarvak külső távköze 0*135 w/ ,  a balfelőli szarv kerülete 

0*23 mf  s hossza töredékes állapotában 0 3  mf , miből az ívhajlásra 0:27 mj  

esik. Nehány centiméterrel hosszabb lehetett ép állapotában s Svájczban * 

a legnagyobb kecskeszarv (16 dudorral) ma 21 hüvelyk. A legtöbb élő vad
kecske szarva azonban alig 10 hüvelyk hosszú. A ma élő fajétól a szarv 

átmetszete nagyobb lapultsága és széleinek élbe futása által tér el leg
inkább, mert egyébként az ívhaj lás hátrafelé görbülése s a dudorok szint
úgy jelentkeznek.

Stájerlak-Anina eme pontja alig 600 méter magasba esik. A vad
kecske létezése e helyen a maitól lényegesen különböző hőmérsékleti 

változások m ellett mehetett végbe. Hazánkban a Magas Tátráról is kiveszett 

a vadkecske; az erdélyi Kárpátokban pedig az ide vonatkozó vadászállítások

nak daczára épenséggel kérdéses. Legalább sehol biztos jelét nem találtuk s 

a lipcsei «Illustr. Zeitung »-nak egy pár évvel ezelőtt közölt híradása után 

se adhatom fel kételyeimet. A vadkecske az Alpesekben az alhavasi régión 

alúl nem ereszkedik; de a tourista-forgalom még magasabbra, 3— 4000  

méterre egyes elzárt katlanokba, nehezen megközelíthető sziklafokokra 

zaklatta fel. így  a Grand Paradis szurdukaiban Tschudi 12*740 láb magas
ról említi, hol az évi hőmérséklet átlag a 0 °  C. felül nem emelkedik.

Stájerlak-Anina körül a legmagasabb csúcs, a Szemenik magassága 

is csak 1455*8 méter, s a Buhujbarlang. majdnem fél olyan magasban jő 

elé. Ha tehát itt a vadkecske létezhetett, az csakis a mai jégár környezetéhez 

hasonló viszonyok mellett történhetett meg s e Cajira ibex a jegesek hazai 
léteiéhez iá új adalékul vehető.

* Fp. T s c h u d i , Das Thierleben der Alpenwelt. Leipzig 1N75,


