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UJ EOMYIDA (RODENTIA, MAMMALIA) A bÓd VASZILASI OSZTRAMOSI 

KŐFEJTŐ 3. LELETHELYÉNEK ALsÓpLEISZTOCEN FAUNÁJÁBÓL

Jánossy Dénes

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat titkára Dénes György 

az elmúlt években csontleletek előfordulását jelentette a Természettudományi 

Múzeumnak a bódvaszilasi Osztramos-hegy kőfejtőjéből. A jelentés alapján 

először 1967 év folyamán szálltunk ki a helyszinre és a Tornaszentandrási 

Kőfejtőlizem által XII. számmal jelzett kőfejtő-részben (312 m t .s z .f .  magasság) 

egy vörös agyaggal szinültig feltöltött hatalmas Üregben gazdag aprógerinces 

faunára bukkantunk. Ezt a lelőhelyet 2-es számmal jelöltük. Ennek faunája egy- 

értelmüleg az alsó és középső pleisztocén határára tehető (egy Allophaiomys- 

Lagurodon-dominanciával jellemzett állattársaság) s erről másutt kivánok rész

letesebb ism ertetést adni.

A következő évben Bécsy László kollégával újból végigvizsgáltuk 

a rendkivül aktiv fejtési munkálatok alatt álló kőfejtőket újabb lelőhelyek fe l

fedezése céljából. Az Cteztramos(Ostromos) hegyet keresztülszelő nagyszámú 

hasadékot és barlangot átvizsgálva felfedeztünk a fent említetten kivül egy 

újabbat, melyet 3-as számmal jelöltünk.

1969. julius 15-től augusztus 4-ig azután, - többek közt, - a 3 .sz . 

hasadék kitöltésének egy részét is rendszeresen feltártuk. Az ásatásban 

résztvettek Topái György, Bécsy László és Krolopp Endre zoológusok,

Heinrich Dietrich paleontológus (Berlin), továbbá három segéderő mellett 

Szolnoky Gábor és Kordos László diákok. E helyen szándékszom a lelőhely

ről, valamint annak faunájáról rövid előzetes jelentést adni, hogy ezzel a rend

kívüli tudományos jelentőséggel biró Eomyida-lelet rétegtani helyzetét ponto

san rögzítsem.
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A lelőhely:

Az Osztramos (újabban inkább Ostromos névvel jelölt) hegy már sze

repel röviden az irodalomban mint fosszilis gerincesek lelőhelye (Kretzoi, 1956, 

99-100 oldal; sajnos ezt a lelőhelyet már nem tudtuk a jelenleg feltárt hasadékok 

egyikével sem azonosítani, Kretzoi Miklós szóbeli közlése szerint a leleteket a 

hányőban gyijtötték. Mindettől függetlenül ezt az elsőnek emlitett helyet 1-es le 

lethelynek nevezem). Maga a hegy középső triász (ladini, wettsteini) mészkőből 

áll és a Tornaszentandrás-Bódvarákó-Bódvaszilas községek által alkotott három

szögben helyezkedik el (M'.skolctól mintegy 45 km-nyire északra),

A 3. számú lelethely az un, n. X l-es , legkeletibb kőfejtőrész dél-dél

nyugati sarkában fekszik, mintegy 25 m -el magasabban a 2. sz, lelethelynél 

(ezt mint az 1969 évi állapotot kell rögzítenünk, a rendkívül nagyarányú kőfej

tőmunkálatok során ugyanis az egyes kőfejtőrészek alakja évről évre változik),

A karsztüreg jelenleg feltárt része mintegy 5 m széles és 12 m mély, függőle

ges hasadék, mely általában mélyvörös, csak helyenként kivilágosodó ill. egé

szen sötét terra-rossaval a jelenlegi felszínig teljesen ki van töltve (ez a fe l

szín az eredeti hegygerinc felszínétől láthatólag nem esik messze). A kőfej

tés révén bekövetkezett nagymérvű feltárás ellenére nem egészen világos, va

jon ez a karsztképződmény milyen kapcsolatban áll a hegyen végighúzódó bo

nyolult hasadék-hálózattal, mindenesetre jelenlegi feltártsági állapotában in

kább önálló barlangkitöltésnek látszik, mint egy hosszabb hasadék részének,

A jelenleg feltárt profil felső szakaszában (kb. 1 ,5  m) sárgás betelepülésekkel 

tarkított vörösbarna darabos agyag, majd lejjebb világos, hasonló szinü üledék 

volt megfigyelhető. Ez alatt 20-30 cm -es erősen összecementálódott kalcit-ré- 

teg, majd sötét csokoládébarna agyag következett, mely utóbbi a fauna zömét 

szolgáltatta. Az üreg oldalán erős másodlagos mészkőképződés (cseppkőkép

ződés) volt megfigyelhető. Ez alatt még két további szintből termeltünk ki 

anyagot, - hasonló szinü agyagból, mely ugyancsak szolgáltatott faunát. Nem-
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csak az üledékben magában volt megfigyelhető a cementálődás, hanem a lele

tek is sokszor mészkéreggel vannak körülvéve, s ezért kitűnő megtartásnak. 

Különben az üledéknek ez a cementált jellege mindenképen kizárja az esetle

ges keveredés lehetőségét, ami a később tárgyalásra kerülő harmadidőszaki 

maradványfajok megitélése szempontjából lényeges.

Az anyagot eddig négy, egymás alatt fekvő rétegben, - gondosan kü

lönválasztva, - termeltük ki, leszállítottuk a Bődva folyóhoz és ott szitákon 

teljes egészében átiszapoltuk. Az első átvizsgálás alapján m áris megállapít

ható, hogy valamennyi rétegből származó meglehetősen gazdag anyag faji ösz- 

szetétele lényegében azonos, tehát geológiai értelemben egykoruak.

A fauna.

A következőkben rövid áttekintést kivánok adni az előzetes megha- 

táozások alapján az állattársaságról, hogy az UledékkitőItés korkérdését 

ezáltal tisztázzuk. Az anyagot már a helyszinen, - munkatársaim segítségé

vel, - rendszertani csoportok szerint szétosztottuk, majd az Íróasztal m el

lett másodszori gondos vizsgálatnak és összehasonlításoknak vetettem alá. 

Mindezek alapján a következő kép alakult ki a leletekről:

Bár tulajdonképen nem tartoznak a faunához, mégis megemlítem, 

hogy néhány Celtis (ostorfa) mag töredéket is találtunk, bár lényegesen kisebb 

számban, mint más hasonlókorú lelőhelyen. Szárazföldi puhatestűek szintén 

kis számban vannak jelen.

A faunához tartozik néhány még meg nem határozott, - vagy eset

leg meg sem határozható, - hal-(csigolya), kétéltű-, kígyó- és gyik (Lacerta 

viridis-csoport), valamint énekes madár (Passeriformes) maradvány, melyek

nek különösebb rétegtani jelentőségük nincs. Néhány Ophisaurus csontpikkely 

jelenléte azonban analógiát jelent a hasonlókorú villányi hegységi lelőhelyek 

anyagával.
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Az emlősök közül a rovarevők az állattársaságban jól képviseltek.

A vakondok körében eddig csak egyetlen nagyságkategóriát találtam, 

mely a Talpa fossilis Petényi-csoporttal azonositható (egy humerus hossza 

14, 6 mm). A pézsmacickányt olyan alak képviseli, mely végtagcsontjaiban a 

Desmana thermalis nagyságkategóriában mozog (femur kb. 19 mm hosszú), 

de fogazata kissé eltérő a faj tipuspéldányáétól.

A cickányok közül mindössze két ősi alak jelenléte állapítható meg, 

éspedig a Beremendia fissidens (Petényi) és a Petényia hungarica Kormos 

fajoké. A "modern" vörösfogu cickányokat a Sorex araneus-csoport nagyobb

formája (K/L -M hossza 3, 6 -3 ,9  mm, koronanyulvány- magasság 4, 7 mm),
J- o

valamint egy kistermetű alak képviseli, melyet még leginkább a Sorex praemi- 

nutus névvel illethetünk ( a bütyöknyulvány, proc, condyloideus erősen variál, 

de a fogazat nagyon atavisztikus bélyegeket mutat). Ezekhez csatlakozik egy 

kistermetű tehérfogu cickány, mely valószinüleg azonos a Crocidura kornfeldi 

Kormos fa jja l, vagy legalábbis közel áll hozzá.

Végül a rovarevők sorát egy az Erinaceus europaeus-szal azonos 

nagyságú sün zárja le. Behatóbb vizsgálatok fogják majd eldönteni, vajon 

ezeket a leleteket helyes-e az Erinaceus praeglacialis Brunner névvel illetni.

Topái György előzetes meghatározásai alapján a denevér-anyagban 

a patkósorruak köréből három faj különböztethető meg, köztük a Rhinolophus 

ferrum-equinum-csoport kissé aberráns alakjaás a Rh.euryaleK psoport, 

azonkívül legalább 4 vagy 5 Myotis-faj, melyek közül az előzetes meghatáro

zások alapján a dasycneme-formakört és M.schaubi Kormos fajt lehetett azo

nosítani. Ezenkívül jelen van a Plecotus nemzetség és feltűnő a Miniopterus hi

ánya.

A kisemlős faunában a rágcsálók messze a leggyakoribbak.

Az egész fauna legidegenszerübb tagja az eddig csak a régebbi har- 

madidőszakból ismert Eomyida családba tartozó fa j, mely az alábbiakban kerül
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leírásra Estramomys simplex n. gén. n. sp. név alatt (lásd e dolgozat következő 

fejezetét). Ez a faj, - mint leírásánál látni fogjuk, - egyáltalán nem ritkaság 

a faunában és minden szintben többé-kevésbé egyenletesen előfordul.

A Sciuridákat egyetlen iírgefaj, a Citellus primigenius Kormos,

- jó  megtartású alsó állkapcsokkal képviseli.

A pelék közül ugyancsak egy faj, a Glis nemzetség középnagy alak

ja fordul elő, mely közelitőleg a Glis sackdillingensis nagyságrendjébe tarto-
1 2zik (az hossza x szélessége 1 , 7 x 1 , 7 ,  a z M -é 1,5 x 1,8 az M -é 

1,5 x 1,7 mm).

A földikutyák köréből a Prospalax priscus Nehrig koponyatöredé

kekkel és alsó állkapcsokkal képviselt.

A valódi egerek köréből egy kisebb és egy nagyobb Apodemus faj, 

valamint Micromys cf. praeminutus Kretzoi fordul elő a faunában.

A szorosabb értelemben vett hörcsögöket megintcsak egyetlen fa j- 

képviseli, melyet legnagyobb valószínűséggel az Allocricetus éhiki Schaub-al 

azonosíthatunk, bár az alsó fogsor-m éret variációs szélességének csak a fe l

ső értékei esnek egybe a faj tipikus villányi példányainak minuszvariánsaival 

(fogsorhossz: 4 , 5 - 5 , 6  mm).

Az itt vázolt faunaegyüttesben egy másik igen ősi alak is idegensze- 

rüen hat, mely az anyag első átválogatása után került elő. Két különböző szint 

anyagában is találtam ugyanis egy-egy tipikus Trilophomys-fogat. A leletek 

egy alsó M^-ből (felső szint) és egy M^-ből (alsóbb szint) állnak. Különösen 

jellegzetes az -három, egymás mögött elhelyezkedő zománcmezejével és 

magas oszlopokból álló, - ugyanakkor brachyodont fogtipusával ( a fogak fe l

építése a legapróbb részletekig egyezik Schaub, 1940 és Fejfar, 1961 ábrá

ival). A rágófelület hossz az osztramosi darabnál 1,5 mm, a fogkorona leg

nagyobb hossza ( a legvastagabb ponton) 2,1 mm. J.M'.chaux (Montpellier) szi-
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vessége folytán hozzájutottam egy hasonló foghoz, mely Seynes felsőpliocén 

lelőhelyről származik (Michaux, 1965). Ez utóbb említett, Trilophomys 

pyrenaicus-nak határozott az osztramosi darabbal egyedfejlődésileg egy

korú lelettől származik, de attól mind alakilag, mind méretben annyira eltér 

(rágófeliilet hossza 2,1,  legnagyobb hossz 2, 6 mm), hogy faji azonosításról, 

mint azt Sulimski (1964) feltételezte, szó sem lehet. A nemzetség első ma

gyarországi lelete inkább az ivanovcei alakhoz (Fejfar, 1961) áll közelebb és 

ezért helyesebbnek tartanám erre a Trilophomys cf. schaubi Fejfar megjelö

lést alkalmazni.

Végül egy ugyancsak atavisztikus alak jelenlétét mindössze egy 

M igazolja. A fog méretei (hossza 1,25 mm), valamint a nagyfokú brachydontia<3
és az alaki felépítés egyaránt a szorosabb értelemben vett Prometheomyinák 

(Baranomys-Germanomys-Stachomys-Ungaromys) csoportjának jelenlétére utal. 

Minthogy ezen nemzetségek közti eltérések elsősorban éppen az alakján 

alapulnak, a szabályosan egymás mögött elhelyezkedő zománcmezők leginkább 

a Germanomys jelenlétére utalnak,

A lelőhely fossilis anyagának zömét a - mint ism eretes, - réteg - 

tani szempontból perdöntő pocokanyag képezi. Ezek maradványai nagy szám

ban vannak jelen (százas nagyságrendben) és egy sor egymástól eltérőnek lát

szó alak fellépése állapítható meg. Jelen pillanatban mégis nehézségeket okoz 

ezeket határozott "fajokba" besorolni. Világos ugyanis, hogy éppen ebben a 

földtörténeti szakaszban, - vagyis a legalsó-ill. alsó pleisztocénben, - a 

Mimomys "nemzetség" (helyesebb lenne csoportról beszélni) a "szétrobba- 

nás" fázisában van. így az előzetes, de mégis a lehetőségekhez képest alapos 

vizsgálat alapján a következőket állapíthatjuk meg:

A nagytestű Mimomys-okból szép sorozat áll rendelkezésünkre 

(M^-ek hossza: 3 , 0 -3 , 9  mm), többek közt több mint tiz koponyatöredék ill. 

teljes kopcflya is. Az alsó M̂  illetve az egész alsó fogsor felépítése alapján

69.-8949.-pné.
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két, egymástól elütő alaki sor jelenlétét állapíthatjuk meg: az egyiknél, - me

lyet rétegtani mérlegeléseknél elsősorban perdöntőnek kell tekintenünk, - a 

sisakalaku elülső hurkon ("paraconid egység") az M^-en megfigyelhető a 

Mimomys-redő (Kanté) és a sziget jelenléte egyaránt. A zománchurkok falvas- 

tagsága nem egyenletes, hanem a beszögeléseknél vékonyabb, mint a három

szögek oldalán és a sisakalaku hurok elülső részén. A beszögelésekben kevés

cementállomány figyelhető meg és a fogak határozottan hypselodontak. Néhány 
3külön előkerült M -nál, melyek ebben a nagyságkategóriába esnek (hosszúság 

2 ,1 -2 .3 )  és melyek ettől, vagy a következőkben ism ertetésre kerülő alaktól 

is származhatnak mind "Mimomys-szigettel" rendelkeznek és az elülső 

gyökerük a megkettőződés irányába mutat tendenciát (az elülső gyökér tranz

verzálisán lapitott).

Az osztramosi sorozatot közvetlenül összehasonlítottam a Mimomys 

pliocaenicus tipikus példányaival:, melyek a Villány 3-as és "Berenend" lelő

helyekről származnak (utóbbiak Petényi Salamon János eredeti gyűjtései 

1847-ből) és melyek a Természettudományi Muzeum gyűjteményében talál

hatók. (Az M^-ek hossza 3, 0-3,  7 mm, valamennyi példánynál Mimomys-redő 

és sziget. Itt kell megjegyeznem azt a tényt, hogy Kretzoi Miklóssal együtt 

újból revideáltuk ezt az originális anyagot és kétségtelenül bebizonyosodott, 

hogy ezek a Forsyth Major által 1902-ben leirt M. pliocaenicus-hoz nempedig 

a M.méhelyi Kretzoi, 1956-hoz tartoznak.) Az osztramosi példányok minden

esetre csaknem minden részletben megegyeznek a villányi és beremendi da

rabokkal, csupán a háromszögek az előbbieknél kissé hegyesebbek és a zo

mánc vastagabb. Vajon ezeknek a különbségeknek mennyiben van taxonómiai 

értékük, csak további kutatások dönthetik el. Mindent egybevetve, előzetesen 

egy olyan alakról beszélhatünk, mely a Mimomys polonicus Kowalski 1960, 

és M. pliocaenicus Forsyth Major, 1902 bélyegeit egyesíti magában. Ezt te 

hetjük annál is inkább, mert a szájpadlás-szélesség, - mely Kowalski (1960) 

szerint éppen a fent jelzett fajra jellemző, - variációjában mindkét faj eddig

69/8949 .--pné.
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ism ert adatait magában foglalja (az elülső szájpadlás-szélesség a két M kö

zött 2 ,8  - 4 , 2  mm, a két között 3 ,4  - 4 , 4  mm, egy beremendi 

M.pliocaenicusnál ugyanezek a méretek 2 ,9  és 4 ,2  mm. )

Ugyanebbe a nagyságkategóriába esik egy másik alak (M^-ek hosz- 

sza: 3,5;  3,6;  3 ,7  és 3,9 mm), melyet az erősen lekerekitett háromszögek, a 

teljesen egyszerű, sziget és redő nélküli sisak (bár némelyik példánynál meg

figyelhető a redő kezdeménye), a kevésbé differenciált zománcredővastagság, 

továbbá cementállomány jelenléte jellem ez. Ez az alak a Mimomys hassiacus 

Heller, 1936 formakörbe sorolható, bár ettől a fajtól biztosan eltér. Az M^-ek 

közvetlen összehasonlitása a M. kislángensis Kretzoi (1953) eredeti példányai

val az összképben mutatkozó némi hasonlóság mellett határozott eltérésről 

tanúskodik, mely a fajhatárt feltétlenül túllépi.

Még az előbbieknél is tarkább és főleg áttekinthetetlenebb képet 

mutatnak a ”Mimomys"-ok a kisebb nagyságkategóriából (M  ̂ -ek hossza 

2,1 - 1,9 mm).

A legkisebb kategória (M -hosszak: 2,1 - 2 ,4  mm) a Villányia 

ex ilis-re  emlékeztet (Kretzoi, 1956; 65 old.), csak annál kissé nagyobb fo

gazattal, minden komplikáció nélküli, erősen megnyúlt sisakkal.

A valamivel nagyobb kategória (M1 hossza: 2 ,4  - 2 ,9  mm) két jól 

körülhatárolható fejlődési vonalra osztható: az egyiket ezek közül lekereki- 

tettebb háromszögek és több-kevesebb cementállomány jellem ez, melyet 

előzetesen a pusillus-simplex-csoport m egjelöléssel illethetünk, annak tu

datában, hogy a geolőgiailag fiatalabb pusillus fajjal nem azonos alakról van 

sző. A példányok legnagyobb részénél világosan megfigyelhető egy "Pitymys- 

trapéz” (itt az első és második háromszög, a "protoconid" és "metaconid" ösz- 

szeolvadásáról van sző, nem pedig a második és harmadik, a "protoconid" 

és "entoconid" egybefolyásáről, mint a M. hajnackensis Fejfar, 1961-nél).

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.
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A sorozat kisebbik része a M.pusillus Méhely, 1914 ill. M. simplex Kretzoi 

1953 fajokhoz hasonlóan egyszerű sisakkal rendelkezik és a háromszögek te l

jesen zártak. Végül a harmadik csoportnál Mimomys-redő és sziget is meg

figyelhető s ezek leginkább a Mimomys hintoni Fejfar vagy M.méhelyi 

Kretzoi, 1956 alakokra emlékeztetnek.

Mint azt már fentebb emlitettem, az anyag annyira jó  megtartású, 

hogy nem csak teljes koponyák maradtak meg épen, hanem sok esetben ezek

kel az alsó állkapcsok is összecementálódtak. így megfelelő preparálás után 

remélhető, hogy az alsó és felső fogsorok összetartozását megállapíthatjuk, 

melyre eddig az irodalomban kevés példa volt. Ez utóbbiban rejlik a Mimomys-ok 

taxonómiai problémáinak megoldása. Ezért mindaddig, mig ez lehetővé nem vá 

lik, nem tartom helyénvalónak, - főleg ebben az előzetes jelentésben, - a 

Mimomys-ok amugyis annyira áttekinthetetlen rendszertanát fölöslegesen újabb 

nevekkel terhelni.

Mindenesetre itt még annyit megállapíthatunk, hogy a fenti csoport- 
3ba sorolható M -ak (hosszúság 1 ,5  - 1,8 mm) legalább két alaksorba osztha

tók: mindkettő viszonylag rövid és zömök formákkal és M. -szigettel, de egyik 

cementtel, a másik anélkül.

A másik fejlődési sor sokkal egységesebb mint az előbbi: ezt erő 

sen kihegyesedő háromszögek, kevés vagy teljesen hiányzó cementállomány

és a Mimomys-redő szórványos megjelenése jellem zi. A sor egyik ágánál az 
3M feltűnően Lagurus-szerű. Ez az ág leginkább a M.newtoni, ill. rétegtani 

szempontból helyesebben a M. hungaricus-csoportként jelölhető. A másik vo

nal, melyet ide sorolok és mely főleg juvenilis mandibulákból ill. M^-ekből

áll, - igen csekély cementállománnyal, - feltűnően hasonlít felépítésében a
3Clethrionomysra. Minthogy azonban az M -ak gazdag sorozatában egyetlen 

egyet sem sikerült felfedeznem, mely Clethrionomysra (vagy akár Pliomys-ra,

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.
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Propliomys-ra vagy Dolomys-ra) utalna, nagyon valószínűtlennek tartom-, 

hogy a faunában Clethrionomys (vagy-a többi említett nemzetség)' 

jelen volna. Itt valősziníileg azokról az alakokról lehet sző, melyeket 

Kowalski (1958) Kadzielna lelőhelyről "Dolomys episcopalis" 111. "Dolomys 

kretzoii" néven leirt.

Végül a pocokfauna egyetlen gyökértelen zápfogakkal rendelkező tag

ja a faunában a Lemmus aff. lemmus Linné névvel jelölhető egyetlen M^. 

Ennek, - mint a pleisztocén első lehűléseinek egyikét jelző fajnak a jelenléte 

ma már távolról sem olyan idegenszerü ebben a faunaegyüttesben, - -  mint né

hány évtizeddel ezelőtt.

A nyulalkatuakat tipikus Hypolagus-leletek (jellemző P -akkal) és aO
szorosabb értelemben vett füttyentő nyulak (Ochotona) képviselik. Ez utóbbi 

P^-anak alakja kívül esik ugyan az Ochotona pusilla formakor variációjának 

határain, olyan komplikációk azonban a zománchurokban nem figyelhetők meg, 

melyek az Ochotonoides nemzetségre jellemzők.

Ennek a rendkívül gazdag és érdekes faunának hiányossága a nagy

emlősleletek csaknem teljes hiánya. Az anyagban mindeddig csupán egy ró 

ka-nagyságú kutyaféle ujjperceit és metszőfogát, valamint egy őznagyságu 

szarvasfaj tejfogait sikerült felfedezni.

Minthogy a lelőhelyen további gyűjtéseket tervezünk, még egyéb 

fajok előfordulása is várható.

Az uj EOMYIDA leírását 

Rodentia Bowdich, 1821

Eomyidae Dépéret et Douxami, 1901

ESTRAMOMYS nóvum genus

Derivatio nominis: "ESZTRAMOS", az Osztramos (újabban 

Ostromos) hegy régi neve, latinositott alakban "Estram os" mélyén a lelőhely 

fekszik.

69. - 8 9 4 9 . -pné.
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Stratum locusque tipicus: A Tornaszentandrás község határában fek

vő Osztramos hegy legkeletibb (XI. számú) kőfejtőjének dél-délnyugati sarká

ban fekvő függőleges karszthasadék (vagy üreg). A rétegek kora: alsópleiszto

cén (villányi, "felsővillafrankai emelet”.)

Genotypus: Estramomys simplex n. g. n. sp.

Diagnózis: Az eddig csak a régebbi harmadidőszakból ismert 

Eomydae család alsőpleisztocén képviselője. Tipikus Eomyida, az alsó és fe l

ső fogsorban egyaránt 1-1 prem olárissal és 3-3 m olárissal. A zápfogak 

semihypselodontok, a felsőknél a negyedik külső antiklinális a pseudypoconus- 

ből előrenyuló hosszanti redőből indul ki. Az Eomyidae családon belül a 

Pseudotheridomys Schlosser, 1884 - Ligerimys Stehlin et Schaub, 1951 - 

Keramidomys Hartenberger, 1966 formakörbe tartozik. Generikus önállósá

gát indokolja a csoport eddig ism ert képviselőivel szembeni lényeges időbeli 

különbség (alsópleisztocén, az eddigi felső oligocén--felső miocén alakokkal 

szemben), a fogazat rágófelületének az eddigiekkel szembeni rendkívüli r e 

dukciója, elsősorban a mesolophid hiánya, az eddigiektől allometrikusan e l

térő alsó zápfogak (főleg az M p, az alsó és felső nagyságbeli redukciója, 

valamint az alsó és négy-gyökerű volta (valamennyi eddig leirt 

Eomyida az irodalom adatai szerint három-gyökerű alsó molárisokkal ren

delkezett). További részletekre a fajleirásnál térek ki.

Estramomys  ̂ simplex n. sp.

Derivation nominis: "simplex" a fogredők rendkivüli leegyszerű

södésére utal.

Stratum locusque tipicus: lásd a nemzetség diagnózisánál.

Holotypus: Jobboldali alsó teljes fogsor (P -M ), mely a Term észet-
t : O

tudományi Muzeum Föld- és Oslénytárában V. 69.1227 leltári szám alatt nyert 

elhelyezést.

Paratypoid: Baloldali maxilla-töredék a teljes felső fogsorral
4 3(P -M ), ugyanott elhelyezve V. 69.1228 leltári szám alatt.

6 9 .-8 9 4 9 .-pné.
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Vizsgálati anyag: Rostrum rossz megtartású töredéke, maxilla 

(palatinum) tö r . , továbbá számos alsó állkapocs és különálló fog a lelőhely 

eddig feltárt különböző rétegeiből.

Leirás: A rostrum bal oldalának rossz megtartású töredéke erős 

hiányossága ellenére is jelentős. Annyi mindenesetre megfigyelhető rajta, 

hogy a foramai infraorbitale-k feltűnően kicsinyek és elölnézetben lefelé 

szélesednek. Minthogy az intermaxilla alsó része letörött a foramen incisivum- 

ok nem láthatók. Megállapítható azonban az, hogy ezek messze a premolári- 

sok elülső szélének vonala előtt feküdtek. A nasalia-k is csak részben vannak 

meg, meglehetősen szélesek (a legszélesebb ponton kb. 2,15 mm -es széles

séget mértem). A felső diasztéma hossza mintegy 5 ,5  mm lehetett (2,65 mm- 

es fogsorhossz mellett).

Az állkapcsok legtöbbjéről a felszálló ágak letöredeztek. Két töb

bé kevésbé ép darabnál az állkapocs hossza a metszőfog alveolusának hátsó 

szélétől a bütyöknyulvány (proc. condyloideus) hátsó széléig kb. 10-11 mm.

Mielőtt a fogazat ism ertetésére térnék, megemlitem, hogy a fog

elemek leirása folyamán a lehetőségekhez képest Stehlin és Schaub (1951) 

nomenklatúrájához tartom magam. Ott, ahol ettől eltérek, azt külön jelzem 

a szövegben.

A fogakról szándékomban áll a Természettudományi Muzeum 

1970 évi Évkönyvében, - németnyelvű leirás kíséretében, - lehetőleg pontos 

ábrákat közölni, de a leírást már e helyen közreadom.

Két teljes felső fogsor hosszúsága 2,65 és 2,69 mm, öt alsó fog

sornál ugyanez a méret 2,89;  2,93;  2,97 és 3,00 (2x/mm.

A felső fogakat a következőképen jellemezhetjük:

4 1 2A felső P , valamint M és M rágófelületének elemei a faj har

madidőszaki elődeivel ellentétben rendkívüli módon leegyszerűsödtek. Mind- 

6 9 .-8 9 4 9 .-pné.
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három szerkezete igen hasonló egymáshoz: a különben is megrövidült elülső 

cingulum (Vordercingulum, Fahlbusch, 1968 szerint "Anteroloph") csaknem 

egybeolvad a protoconus és paraconus által alkotott keresztredővel (Fahlbusch: 

"Protoloph") és ezáltal az I. külső szinklinális (Aussensynclinale I . ) teljesen 

redukált. Egy egységes, ferdén futó hosszanti redő (melytől a mesoloph tulaj

donképen külön nem választható) linguálisan a pseudypoconusszal (más szerzők

nél "hypoconus") egyesül. A fog hátsó szakaszán a pseudypoconus - metaconus -
2hátsó cingulum (Schlusscingulum) egységes hurkot alkot. Egy M -nél a 4. külső

antiklinális (4. Aussenantiklinale, "Metaconusarm") linguálisan kifejezetten két -

téoszlik és egyik fele a hátsó cingulummal, másik fele a keresztredővel olvad

össze. így mintegy átmenet keletkezik a Theridomys-szerkezet felé, mely
4 1 2egyedi variánsként kezelendő (lásd Schaub und Zapfe, 1951). A P - M és M 

rendkívül leegyszerűsödött szerkezete Z-alakra emlékeztető zománclefutást mu

tat, mely szerkezet konvergenciaként pl. az aquitán Ritfcneria-nál is hasonló-
3

képen jelentkezik. Egész különösen leegyszerűsödött az M , elsősorban annak 

hátsó szakasza.

4
A felső tejfog D is hasonló felépitésü a zápfogakhoz, csupán az 

I. külső szinklinális labiálisán tágra nyitott és ezáltal a fog különösen meg

hosszabbodik, s hasonló a helyzet a III. külső szinklinális esetében is. A fog 

felépítése ezáltal merőben eltér pl. a Pseudctheriodomys carpathicus megfe

lelő fogáétól, ahol az I. külső szinklinális redukált és a III. külső szinklináris 

kívül mindig zárt (lásd Schaub-Zapfe, 1951).

Valamennyi felső zápfog három gyökérrel rendelkezik: egy erőteljes 

belsővel és két vékonyabb külsővel.

Az alsó fogak szerkezete is erősen leegyszerűsödött. A P̂  fiatalabb 

példányainál a paraconid redő labiálisán nem érintkezik a protoconid-metaconid 

által alkotott redővel, idősebb egyedeknél azonban mindezek az elemek egysé

ges hurokká olvadnak össze. Az igy kialakult elülső hurkot egy többé-kevésbé

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.
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átlósan elhelyezkedő hosszanti redő köti össze a hypoconid-hypoconulid-entoconid 

együttesből álló hátsó, teljesen zárt, egységes hurokkal. A hypoconid linguáli- 

san hegyes csúcsban végződik. A eddig vizsgált példányainál a mesolophid 

nyomokban sem fedezhető fel. A két gyökérrel rendelkezik: ezek közül az 

elülső hengeres, a hátulsó pedig a fog hossztengelye irányában lapitott.

Az és szerkezete csaknem minden részletében megegyezik a 

P -ével. A fő különbség abban rejlik , hogy a paraconid a protoconid-metaconid 

által alkotott redőhöz igen közel kerül (kopottabb példányoknál közvetlenül érint

keznek egymással) és ezáltal az I. belső szinklinális (Innensynclinale I .)  lénye

gesen összelapul. Az és hosszanti irányban mutatkozó összelapultságát,

- melyet fentebb már kiemeltem, - később a méretek megadásánál már konkrét 

metrikus formában is bizonyitom. Az M -nál különben ugyanazok az elemek mu-
O

tatkoznak, mint az és M^-nél, csak sokkal tömöritettebb formában. Egy 

fontos bélyeget kell itt még kiemelnünk: egyes példányoknál az és ese

tében a linguális oldalon a mesolophid csökevénye figyelhető meg, (mely a 

metaconiddal olvad össze) és ez atavisztikus bélyegként tekinthető, mely le le 

teinket filogenetikusán kapcsolja a Pseudotheridomys felé.

Fontos itt mégegyszer kiemelnünk, hogy az és négy vékony, 

egyforma, hengeres gyökérrel rendelkezik, az M -nak viszont elöl van kétö
vékony és hátul egy vastagabb gyökere. Ez a bélyeg azért tűnik igen fontos

nak, mert - bár az irodalomban a gyökerek ism ertetését meglehetősen el- 

hagyagolják (igypl. a Pseudotheridomys carpathicus Schaub et Zapfe, 1951 

különben igen pontos leirásánál sem találtam erre utalást), - mindazokon a 

helyeken, ahol erről ábrát vagy leirást közölnek, mindenütt kifejezetten k i

emelik, hogy valamennyi eddig ismert Eomyida alsó molárisai háromgyöke- 

rüek (pl. Fahlbusch, 1968; Thaler, 1966 s tb .)

Végülis igen jelentős az alsó rágófelületének szerkezetét szem- 

ügyre vennünk, - melyből az eddigi anyagban négy példány is rendelkezésünk

re áll. Valamennyi darabnál az I.belső szinklinális jóval tágabb a P̂  hasonló
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eleménél és mindegyiknél jól fejlett mesdLophidot figyelhetünk meg. Ez utóbb 

emlitett fogelem megintcsak egy érdekes atavisztikus bélyeg, mely leleteinket 

filogenetikusán a Pseudotheridomys-hoz kapcsolja.

Az alsó állkapcsok egész sorában in situ metszőfogakat találunk. 

Ezek keresztmetszete elliptikus, alsó oldalukat halványsárga zománc képezi.

A zápfogak méretei a következők (mm-ben megadva, valamennyi 

okulármikrométerrel mérve):

D4

M1

6 9 .-8 9 4 9 .-pné.

Hossz legnagyobb
szélesség Hossz legnagyobb

szélesség

0,95 0 , 70 0,99 0,74

0,98 0,76 1,02 0,79

0,77 0,76 0,84 0,76

0,81 0,76 0,86 0,85

0,81 0,82 0,86 0,87

0,84 0,87

0,75 0,85 0,84 0,95

0,80 0,85 0,84 0,89

0,82 0,94 0,85 0,95

0,83 0,95 0,85 0,88

0,83 0,91 0,86 0,90

0,84 1,03 0,87 0,88

0,84 1,02

0,70 0,84 0,80 0,93

0,77 0,84 0,80 0,95

0,80 0,83
• A



20

M3
0,63 0,67

0,63 0,77 (2x)

D4 0,90 0,85

P4 0,70 0,89

M1 0,81 1,00

M2 0,70 0,92

M3 0,49 0,67

Magukból a méretadatokból egyrészt konkrét formában kitűnik az 
3

M nagyságbeli redukciója. Pl. leleteinket összehasonlitva a Pseudotheridomys
. . 4  1 2

carpathicus-szal a következőket állapithatjuk meg: mig a felső P , M és M
3

méretei az utóbb emlitett faj variációját felülmúlják, addig az M a variáción 

belül marad. A felső tejfog abszolút méreteiben is jóval felülmúlja a neudorfi 

fajét (hossza a Ps. carpathicus-nál 0 ,61-0 ,74 ,  az Estramomys-nál 0,90 mm).

Az alsó zápfogak nemcsak abszolút mértékben nagyobbak a hazai 

alaknál, - mint a hozzá legközelebb álló Ps. carpathicus-nál, - hanem az 

allometrikus eltérései számokban is jól kifejezhet ők:

hossza szélessége

Ps. carpathicus 0 ,71-0 ,82  0,71 - 0,82

Estramomys simplex 0 ,75-0 ,85  0,85 - 1,03

Összehasonlítások: Az Eomyidae család, - jelenlegi ismereteink 

szerint, - széliében elterjedt volt Európában és Észak- Amerikában, - főleg 

a régebbi harmadidőszakban. Az iszapolási módszer bevezetése óta az is k i

derült, hogy ez a (ma már teljesen kihalt) rágcsálócsalád Közép-Európa leg

több faunájában, - ahol előfordul, - kifejezetten uralkodó szerepet játszik.

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.
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Minthogy a közelmúlt irodalmában a család egyes fajainak törzsfej

lődési kapcsolatairól több összefoglalást is találunk (Stehlin und Schaub 1951; 

Thaler 1966; Hartenberger, 1966), ezek alapján világos, hogy a bódvaszilasi 

leletek nem tartozhatnak az Eomys -Rbodonomys-Ritteneria fejlődési vonalba, 

hanem kizárólag a Pseudotheridomys-csoportba (emellett nemcsak a zápfogak 

általános "semihypselodont" felépitése, - a másik fejlődési vonal brachyodont 

voltával szemben, hanem az egész rágófelület szerkezete szól).

Ez utóbbi csoportot eddig a felső oligocéntől (Chatti) a felső 

miocénig ("vallásién") ismertük és a következő fajokat Írták le ebből az idő

szakaszból Európából (a még eddig közelebbről nem ism ertetett, az em lítet

teknél fiatalabb lelőhelyekről származó szórványleletekre e munka rétegtani 

értékelésénél térek ki): Pseudotheridomys schaubi Lavocat, 1951 és Ps. 

parvulus Schlosser, 1926 a felső oligocénből (chattiaquitáni), Ligerimys 

florencei Stehlin et Schaub, 1951 és (Hartenberger, 1966 nyomán) "Eomys" 

lophidens Dehm 1951 is az alsó miocénből (burdigalai), Ps. carpathicus 

Schaub et Zapfe, 1951 a középső miocénből (helvéti) és végül a Ps. (Keramidomys) 

pertesunatoi Hartenberger, 1966 a felső miocénből (vallásién).

Ezenkívül meg kell említenem, hogy tudomásom szerint Európán k í

vül csak Eszakamerikából írtak le egyetlen alakot ebből a csoportból, éspedig 

a Pseudotheridomys hesperus Wilson, 1960 fajt, mely az alsó miocénből 

(marslandian) vált ism ertté. Eszakamerikában ezenkívül rendkívül fajgazdag 

Eomyida-leletegyüttest találtak, melyek fajai többnyire az Eomys s . s t r .  cso

portba tartoznak (Wilson, 1949; Black, 1965 stb .). Ezek rendszertani hova

tartozásáról egyelőre keveset tudunk mondani.

Estramomys simplex, - mint azt a fajleirásnál már vázoltam, te r

mészetszerűleg a geológiai értelemben vett legfiatalabb európai formákhoz, 

mint a Pseudotheridomys carpathicus és a Keramidomys pertesunatoi áll leg

közelebb, mégis a zápfogak redőinek összképében azonos alapszabás mellett 

igen határozott az eltérés.
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A Ritteneria manca Stehlin et Schaub, 1951 és a Ligerimys florancei 

Stehlin et Schaub, 1951 feltűnően leegyszerűsödött fogszerkezetével való ha

sonlóság csak konvergencia-jelenségként értelmezhető, anélkül, hogy közeleb

bi rokonságra kellene gondolnunk.

Kretzoi Miklós szivessége folytán alkalmam volt leleteimet az ed

dig hazánkból előkerült Eomyida-maradványokkal összehasonlitani (Meteomys 

noskyi Kretzoi, 1952 és más,  eddig még nem közölt leletek: mindkettő a 

Bakony-hegység oligocénjéből). Ezek azonban mind a zománcredők lefutása, 

mind a brachyodontia alapján egyértelműen a szorosabb értelemben vett 

Eomys-fejlődési vonalba, nempedig a Pseudotheridomys csoportba tartoznak 

s igy a bódvaszilasi leletekkel egybe nem\ethetők.

A fauna kora

Az utóbbi évtizedekben a plio-pleisztocén határozőnátől kezdve az 

egész pleisztocén rétegtani beosztását egyre inkább a kisemlősök és ezek közt 

elsősorban a pockok fejlődési hullámaira alapítják, s fokozatos elszakadás 

mutatkozik a régebben székében elterjedt "nagyemlős-rétegtantől". A pockok 

fajgazdagsága és rendkívül gyors evolúciója biztosítja rétegtani megállapí

tásokra való különös alkalmasságukat. így az osztramosi 3-as lelőhely, an

nak ellenére, hogy a nagyemlős-leletek úgyszólván teljesen hiányoznak, 

rétegtani megállapításokra különösen alkalmas.

A közelmúltban, (különösen az iszapolő módszer fellendülése r é 

vén egész Európában) egy egész sor felsőpliocén, valamint a pliopleisztocén 

határról származó állattársaság vált ism ertté Franciaországból, Németor

szágból, Lengyelországból, Csehszlovákiából stb. egyaránt (elég, ha ezen 

lelőhelyek hosszú sorából azokat emeljük ki, melyek Chaline-Michaux,

1966, Heller, 1936, 1963 s t b . , Fejfar, 1961, 1964; Kowalski, 1958, 1960 stb. 

munkáiban szerepelnek).
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Nagytermetű Erinaceus (Beremend 4-nél kicsiny alak);

Az ősi tipusu Muridák teljes hiánya (pl. Rhagapodemus Kretzoi stb .), 

viszont Micromys fellépése (azonosság Csarnótával);

Citellus primigenius jelenléte (Villány 5-ó~8-al azonos, a régebbi 

faunákban Petauristina-k és Eutamias stb. helyettesitik);

Allocricetus aff. éhiki (de átlagméreteiben kisebb, mint Villány

3-nál);

Tipikus Ochotona (régebbi faunákban Ochotonoides, mint Csarnótán, 

vagy Prolagus, mint Gundersheimban vagy Ivanovce-ban);

Hypolagus (azonos az összes villányi faunákkal);

Végül még néhány hosszuéletü alakot emlithetünk meg, melyek a 

pliocénből fennmaradt reliktumok, mint a Prospalax priscus vagy a Petényia 

(utóbbi esetleg a bihari fázisig is élt, lásd Kövesvárad, Jánossy, 1963.).

Utolsónak a rétegtani mérlegeléseknél legfontosabb szerepet já t

szó pocokanyagot vegyük szemügyre:

A szorosabb értelemben vett Prometheomyinák (Germanomys), 

melyek tulajdonképen a pliocénre jellemzők, itt már csak szórványosan je 

lentkeznek; a nagytermetű Mimomys-ok közül a M. pliocaenicus-csoport 

(azonos Beremend 4 -el és Villány 3 -5 -el, ezektől mégis kissé eltérő); 

Villányia-szerü alakok (Villány 5); Mimomys hungaricus (Beremend 4, V il

lány 5); - emellett azonban néhány igen ősi alak, mint a Mimomys hassiacus- 

ra emlékeztető faj, valamint kistermetű Mimomys-fajok, melyek még részben 

megőrizték a Prometheomyina-fogszerkezetet és melyek eddig még a Villányi 

hegység gazdag faunáiban hiányoznak, amellett szólnak, hogy az osztramosi 

3-as lelethely faunája a sok hasonló vonás ellenére eltér a villányi és bere- 

mendi állattársaságokétól. A villányi hegysegt faunáktól való eltérés csak kis 

részben magyarázható fácieseltéréssel (pl. nagyobb Sorex, és Lemmus észa-
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ki; Dolomys talán délibb és oceánikusabb(?) elterjedései stb .). Az ősi cement 

nélküli pockok, mint a Mimomys stehlini, Cseria, Propliomys sőt a Dolomys 

m illeri teljes hiánya egyértelmüleg a fauna felső-pliocén (régebbi értelm ezés

ben. j'a lsó  villafrankai") kora ellen szól.

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy faunánk nemcsak a K ár

pátmedence tipikus pliocén faunáitól tér el gyökeresen (pl. Csarnóta 2, 

Ivanovce):, de fiatalabb kor, mint villányi sem jöhet tekintetbe (ezt többek közt 

a gyökértelen pockok csaknem teljes hiánya is bizonyltja). így az Osztramos 

3-as lelethely faunája vagy az emlitett beremendi (4-5) és villányi (3-5) faunák 

közti hézagot tölti ki, vagy még az utóbbiaknál is kissé fiatalabb. Függetlenül 

attól, hogy a jövőben melyik megállapitás bizonyul helyesnek, annyi kétségte

len, hogy itt egy önálló szintről van szó, melyre a borsodi szint megjelölést 

javaslom (a lelőhely a Borsodi medencében fekszik).

Ebben a rétegtanilag - mint láthatjuk - teljesen egységes és egyér

telműen meghatározható villányi vagy pontosabban körülhatárolva "valdarnoi” 

(Kretzoi, 1956; a régebbi nomenklatúra szerint "felső villafrankai") faunában 

Trilophomys és az Eomyida (Estramomys) csak helyi maradványfajoknak te

kinthetők és rétegtani jelentőségük semmiképen sincs.

Eomyida-k előfordulása különben ebben a rétegtani szintben ma 

már Európában nem annyira idegenszerü, mint néhány évvel ezelőtt, mint

hogy többek közt ezek nyomai Wölfersheim (Tobien, in Hartenberger, 1966.

600 old. , lábjegyzet) és Schernfeld (Dehm, 1962) faunájában igazolják, hogy 

ennek a családnak az előfordulása az iszapoló módszer további terjedésével 

a közeljövőben geológiailag fiatalabb rétegtani egységekben is várható.

Szemben a legfelső pliocén és a pliopleisztocén határról szárm a

zó faunákkal, a "legalsó" pleisztocén mikrofaunákról a Kárpátmedencén ki- 

vül kevés adatunk van. így az Osztramos 3. lelethely faunájának korrelációja
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Európában az említett medencén kívül - különösen a mai nagy igények mellett, 

melyek finomrétegtani azonosítást kívánnának, - meglehetős nehézségekkel jár. 

Itt mégis megemlítenék néhány villányi korú állattársaságot Európából, melye

ket, - legalább nagy vonásokban, - korrelálhatunk faunánkkal. Ilyen elsősorban 

a már említett Schernfeld (Dehm, 1962; Heller, 1967), ahol nemcsak nagy va

lószínűséggel ugyanaz az Eomyida lép fel ("Ecryidarum genus et species indet".
i

m egjelöléssel), hanem a pocokfauna is feltűnően hasonló jellemvonásokat mutat. 

Bizonyos, - habár kisebb, - hasonlóság mutatkozik Deinsdorffal (Heller, 1963) 

és Kadzielniaval is (Kowalski, 1958). Kelet felé haladva még nehezebb a nagy

fokú állatföldrajzi eltérések miatt a faunák korrelálása. így kérdéses, vajon 

legalább a kujalniki faunaegyüttes mennyiben (vagy részben) egykorú a mi 

faunáinkkal (Sevcsenko, 1965). Mindezek a tények amellett szólnak, hogy a leg

alsó pleisztocénre vonatkozó ismereteink még ma is igen hézagosak.
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A NEW EOMYID (RODENTIA, MAMMALIA) FROM THE 

LOWEST PLEISTOCENE OF HUNGARY

Jánossy, D.

A b s t r a c t

During the last years new vertebrate -bearing localities were 

discovered in Northern Hungary, about 45 km north of the town Miskolc, near 

the viliágé Bódvaszilas, in karstic fissures of Mount Osztramos consistingof 

Ladinian (Middle T riassic) limestone.One of the fissures, termed locality 

Osztramos-3, has yielded numerous remains of small mammals, excavated . 

using the washing technique during the summer of 1969.

Characterization of the fauna (based on preliminary identifications).

A rich assemblage of "modern" insectivores (a large form of 

Desmana, perhaps the thermalis group, the Sorex areneus-group and 

Crocidura cf. kornfeldi Kormos) is accompanied by primitive ones such as 

Petényia hungarica Kormos and Beremendia fissidens (Petényi). From the 

rodents, (except Arvicolids), Citellus primigenius Kormos, Glis cf. 

sackdilligensis Heller, Prospalax priscus Nehring, two species of Apodemus 

(s . str. ),Micromys and Allocricetus aff. éhiki are characteristic fór this fauna. 

The voles are the most important group from the stratigraphic point of view. 

Different species of them belong to the Mimomys-group of higher evolutionary 

level. Atavistic forms, without cement in the reentrant angles of molars, as 

Mimomys stehlini Kormos, Cseria Kretzoi, Propliomys Kretzoi and chief- 

ly Dolomys m illeri Nehring are entirely absent. Beside the very sporadic 

occurrence of Prometheomyinae s .s tr . (Germanomys), the Mimomys 

pliocaenicus-group (M  ̂ length: 3, 0-3, 9 mm, with Mimornys-fould and with
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M .isiét) is the most abundant among the large Mimomys species; there is  alsó 

another one, morphologically close toM.  hassiacus Heller, nevertheless 

differing írom it with the cement and with the closed triangles of the enamel 

folds. Among the smaller members of the genus (more exactly, "group")

Mimomys the following are present: a Villányia -like form (M length 2, 1-2, 3 mm, 

with an elongated anterior loop), furthermore a series of slightly larger 

dimensions (M  ̂ length 2, 4-2, 8 mm) with cement, preliminarily named "Mimomys 

pusillus - simplex-group" (bút with a distinct "Pitymys-rhombus", i . e .  with the 

confluence of the "protoconid" and "metaconid"); in another, sm aller series 

with the same enamel pattern the triangles are dosed. Finally there is a third 

group present, of the same size, with the anterior cingulum or cap with Mimomys - 

fold and M. -isiét; it looks like M. hintoni Fejfar or M.méhelyi Kretzoi. There 

is alsó a series of mandibles and M in the present collection very resembling
3 1

Cethrionomys; however, the M typical fór this genus (as well as fór Pliomys, 

Propliomys or Dolomys) are absent. This form looks like "Dolomys kretzoii 

Kowalski 1958". The other evolutionary line of the same category, bút with no 

cement in the reentrant folds, is represented by Mimomys hungaricus Kormos, 

an ancestral form of M.newtoni Kormos.

Finally, the single vole of the fauna with rootless molars is Lemmus 

aff. lemmus (one specimen only).

The fiié of species is broken by the pika (Ochotona s p . ), and by a 

typical Hypolagus.

Comparison with other faunas

J  A detailed comparison with the different rich assemblages of several

members of the stratigraphic series of faunas in the Villány Mountains,

Southern Hungary,(see 23-24 pages of the Hungárián text) resulted in a very 

close stratigraphic correlation with the localities Beremend-3 and -4 as well
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as Villány-3 and-5. The Osztramos-3 faunal assemblage is, consequently, 

a Lowest Pleistocene one, more exactly, Upper Villányian or "Valdarnian" 

(Kretzoi, 1956), in the sence of former nomenclature, Upper Villafranchian 

or Lower Cromerian. The vole fauna does nőt permit the assemblage to be 

ranged as Pliocene as Middle or Upper Pleistocene.

Two species, known as typical Tertiary forms, may be interpreted 

as evidently relict members of the fauna without any stratigraphic significance: 

Trilophomys cf. schaubi Fejfar, 1961. - the first record of this genus in 

Hungary, - and a new member of the eomyid family: Estramomys simplex 

n.g.  n.sp. , described below.

Description of the new Eomyid species

Order: Rodentia Bowdich, 1821

Family: Eomyidae Depéret et Douxami, 1902

Estramomys, new genus

Derivatio nominis: "Esztram os" (in latinized form Estramos) is 

the ancient name of the locality Osztramos.

Stratum locusque typicus: vertical karstic fissure in the SSW part 

of the most eastern-lying quarry (N° XI) of Mount Osztramos, at about 350 m 

height a . s .  1. , on the confines of the villages Tornaszentandrás, Bódvaszilas 

and Bódvarákó (NE Hungary, 50 km north of the town Miskolc).

Age: Lowest Pleistocene (Villanyian, Upper Villafranchian, Lower 

Cromerian).

Genotype: Estramomys simplex n. g. n. sp.

Diagnosis: Typical eomyid with one premolar and three molars 

in each rowof teáh. The molars are mesodont (semihypselodont) and the 

Crown patterns are of typically pentalophodont type, in a secondarily reduced
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form. The fourth outer "anticline" (metaloph) joins the frontal arm of the 

pseudhypocone (the "metaloph"), which is characteristic fór the Pseudotheridomys - 

group. Estramomys belongs clearly to the eomyds of the phylogenetic line of 

Pseudotheridomys Schlosser, 1884 - Ligerimys Stehlin et Schaub, 1951 - 

Keramidomys Hartenberger, 1966. The ránk of a distinct genus is motivated, 

on the one hand, by the considerable time gap in comparison to the other 

known eomyids in Europe (Lowest Pleistocene versus Upper Oligocene-Upper 

Miocéné), and on the other, by the extreme simplification of crown patterns 

of the cheek teeth, chiefly the absence ot the mesolophid on aduit molars, the 

lower cheek teeth (mainly the shorter M^) állométrically different from those 

of other forms, the reduction in size of the upper and lower M , as well asO
the presence of four roots in the lower and (according to previous 

written record, all eomyids have three-rooted lower m olars.) Fór details 

see the description of the species.

Estramomys simplexn.sp.

Derivatio nominis: "simplex", the Latin fór "sim ple", referring to 

the simplified molars.

Stratum locusque typicus: see at the generic data.

Holotypus: Right mandible with lower tooth row (P^-M ), No. V. 69.

1227 in the Museum of Natural History, Budapest, Hungary.

4 1 3Paratypoid:partial left maxilla with P -M -M , No.V.69.  1228. 

in the Museum of Natural History, Budapest, Hungary.

Referred specimens : incomplete skull (rostral part), partial 

maxilla (palatinum), numerous mandibles and isolated teeth from different 

levels of the locality.
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Diagnosis: the only known species of the genus.

Description: a detailed description of all remains is in print in Germán 

language in the Yearbook of the Museum of Natural History at Budapest, 1970 

(Annales Hist. Natúr. Mus. Nat. Hung.), with as exact figures of the teeth as 

possible, bút a brief description should be given here, too, as follows.

There is only one skull fragment in the present collection, bút in

very poor condition This rostral fragment agrees in most details with the other

(very few) eomyid skulls which have been described. The infraorbital foramina

lie deep and are small, the foramina incisiva nőt visible (broken); the nasal

bones are alsó very fragmentary. Length of the upper diastema is about 5, 5 mm, 
4 3that of the P - M is 2, 65 mm.

Mandibles are nearly all incomplete, without ascending ramus. A 

condyloid process is present only at two specimens. The length ot these 

mandibles from the posterior margin of the alveolus of the incisor to the 

posterior point of the condyloid process is about 10-11 mm. The length of 

the lower cheek teeth at five specimens is as follows: 2, 89; 2, 93; 2, 97 and 

3, 00 (2x) mm.

Both the upper and the lower cheek teeth are - -  as mentioned

above - -  mesodont, just like at different Pseudotheridomys species. The fourth

upper premolar is essentially molariform, except the absence of the anterior

cingulum. The crown elements of the upper cheek teeth are very simplified,

producing a Z-like pattern. The anterior cingulum ("anteroloph") is short,
1 2bút distinct on both M and M when the teeth are unworn. The enamel
4 1 2

pattern consists (on P - M - M ) of the protoloph, joined protocone and 

paracone. There is a well-developed mesoloph passing from the paracone 

obliquely across the crown to the hypocone (pseudypoconus, Stehlin et Schaub, 

1951). The buccal valley (Aussensynclinale I . ) is very reduced.
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The upper deciduous premolar (D ) is alsó molariform, differing 
1 2from M -M by a large first lingual valley (Aussensynklinale I), and the same

form has the fourth outer valley (Aussensynklinale IV), which is lingually wide
4 4

open. By this structure D is more elongated, than P .

All upper cheek teeth have three roots: a stronger inner one and 

two weaker outer ones.

The same simplification can be observed at the lower molars. On 

when unworn the paraconid ("anterolophid") does nőt fuse labially with the 

protoconid, bút it quickly merges in this element, forming together with the 

metaconid an anterior loop. There is a small, obliquely passing longitudinal 

ridge towards the closed posterior loop formed by the hypoconid-hypoconulid 

and entoconid. A mesolophid is entirely lacking at all specimens ot this tooth

<P4>'
The crown elements of and agree with those of the premolar, 

differing from it mainly by the fact, that the anterior cingulum ("paraconid") 

is very near the transversal ridge which is composed by the protoconid and 

metaconid; as wear proceeds, it merges in it. The form of the longitudinal 

ridge and the posterior loop i s  the same as at P . The third lower molar is 

the smallest of the cheek teeth and the crown elements are somewhat reduced.

A very important feature can be observed at the and of somé specimens: 

the rudiment of the mesolophid appears as a short spur connected with the metaconid. 

This is an interesting atavistic feature connecting our remains phylogenetically 

with the Miocéné Pseudotheridomys (e.g. P s. carpathicus Schaub et Zapfe,

1951).

As mentioned above, and have four roots. The description 

of the roots of molars at different eomyid species has been neglected in 

literature; I found only notices and figures about three roots at all members 

of this family (Fahlbusch, 1968, Thaler, 1966 etc.)
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There are four specimens of deciduous lower premolars (D^) in this 

collection. On the crown surface of all pieces there is a considerably wider 

first lingual valley (Innensynclinale I. , Stehlin and Schaub, 1951) than in P ,̂ 

and a well developed mesolophid can be observed. The lower incisor is 

transversally compressed, the slightly yellow enamel covers half of the side 

of the tooth.

The cheek teeth dimensions are given in table page- 19-20 (Column heads 

front the left to the right: length, maximai width, length, maximai width).

One can see from the measurements, on the one hand, the reduction
3 4of the M , and, on the other hand, the comparatively great length of D .

The relative shortness of the lower is very conspicuous in 

comparison with the closest form, Pseudotheridomys carpathicus:

Length of Breadth of

Ps. carpathicus 0,71 - 0 ,82 0 ,7 1 -0 ,8 2

Estramomys simplex 0, 75 - 0, 85 0, 85 -1,03

Relationships: Eomyids were widely distributed both in Europe and 

North America during the Earlier Tertiary. Since washing technique has become 

common, it turnéd out that this group of rodents was the most abundant element 

of the micromammalian faunas of the mentioned period.

Since the phylogenetical relationships within the European forms of 

this family were discussed by Stehlin and Schaub, 1951, Hartenberger, 1966 

and Thaler, 1966, we have a clear picture about them. It is obvious that the 

remains found in Hungary belong to the Pseudotheridomys -line and nőt to the 

Eomys -Rhodamomys -Ritteneria group with more brachyodont molars and a 

different structure of crown elements.
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At present, from the Pseudotheridomys -g ro u p th e following species 

are known from Europe and North America: Pseudotheridomys schaubi Lavocat 

1951 and Ps. parvulus Schlosser 1926 from the Upper Oligocene (Chattian- 

Aquitanian), Ligerimys florencei Stehlin and Schaub 1951, perhaps (According 

to Hartenberger, 1966) alsó "Eomys" lophidens Dehm 1951 and Ps. hesperus 

Wilson, 1960 from the Early Miocéné (Burdigalian, Marslandian), Ps. 

carpathicus Schaub and Zapfe 1951, from the Middle Miocéné (Helvetian) and at 

last Ps. (Keramidomys) pertesunatoi Hartenberger 1966, from the Upper 

Miocéné (Vallesian).

Relationships to the very rich North American eomyids (Wilson,

1949; Black, 1965) should be cleared in the future.

It is obvious that Estramomys simplex from Hungary agrees in most 

details with Ps. carpathicus and Ps. (Keramidomys) pertesunatoi; however, 

there are considerable differences as well. The above-menti oned other forms 

are morphologically very distant from it.

The survival of eomyds in Europe up to the Pleistocene has been 

evidenced nőt only in Hungary. Somé traces of this group from higher 

stratigraphic levels than Miocéné have been recorded in the iiterature 

(Schernfeld, Dehm, 1962, Lowest Pleistocene; Wölfersheim, Tobien, in 

Hartenberger 1966, p. 600, footnote, Upper Pliocene). However, the Hungárián 

remains are the first to elucidate in a satisfactory manner the systematical 

position of this form.
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PALEOÖKOLcfclAI MEGFIGYELÉSEK A VERTES HEGYSÉG 

DK-I ELŐTERE PANNÓNIÁI MOLLUSZKAIN

Tóth Kálmán

A Vértes hegység DK-i előtere (Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, 

Vértesacsa községek által határolt terület) pannoniai korú képződményeinek, 

elsősorban azok Molluszka faunájának feldolgozása során néhány olyan tele

pülési sajátosságot sikerült megfigyelni, melyek segitségével a Limnocardium 

apertum MÜNSTER és a Dreissena auricularifi FUCHS fajok ökológiai sa játsá

gai megismerhetővé váltak, A fenti területen végzett paleoökológiai megfigye

lések tehát az autökológia tárgykörébe tartoznak.

Az alsó pannoniai alameletben, az uralkodó Congeria czjzeki 

M, HORN, faj mellett legnagyobb gyakorisággal előforduló Limnocardium 

apertum MÜNST. alak horizontális eloszlásának vizsgálata az AB szelvény 

mentén (lásd 4. ábra) arra  az eredményre vezetett, hogy az egyes fúrásokban 

található L, apertum MÜNST, mennyisége fúrásonként változó, A gyakoriság 

AB szelvény mentén történő változásának félkvantitativ gyakorisági skála se 

gitségével való ábrázolása (a gyakoriság abszolút számokban való kifejezése 

a bezáró kőzet jellege és az ősmaradványok megtartási állapota miatt nem volt 

lehetséges) egy olyan aszimmetrikus haranggörbét eredményezett, melynek 

maximuma a partszegélytől 1-2 km távolságban van (1. ábra).

A Vértes hegység DK-i előtere pannoniai korú képződményeinek feldolgo
zása a Központi Földtani Hivatal távlati kutatási programja keretében 
1966-67. évben mélyült, felderitő fúrások rétegsorának vizsgálatára épül. 
E vizsgálatok eredményeit a szerző közeljövőben megjelenő cikke rész le 
tesen ism erteti.
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A szelvényben a Csv (Csákvár)-6. sz. fúrás harántolta az alsó panno- 

niai beltó partszegélyi üledékeit, a fúrások pedig egymástól 1 km távolságra 

vannak (4. ábra), innen ism ert a fúrások partszegélytől való távolsága.'

Az eloszlási görbe, az AB szelvény mentén található fúrások gyakorisági 

értékein kivül a Csv“17. és 18. sz. fúrásokét is tartalmazza.

A gyakorisági görbéről leolvasható, hogy az emlitett faj a közvetlen partközei

ben nagyon ritka, a parttól 1-2 km távolságra viszont mennyisége ugrássze

rűen megnő, majd a medence belseje felé haladva egyre csökken, 7-8 km után 

már egyáltalán nem található.

A Limnocardium apertum MÜNST. faj ilyen eloszlása a sótarta

lom mennyiségének változásával hozható összefüggésbe. Ez a faj ugyanis a 

felső pannoniai alemelet alsó részében Congeria ungula caprae szint) 

domináns (BARTHA F. 1966) és csak kis mértékben húzódik át az alsó pannoniai 

alemeletbe és a felső pannoniai alemelet középső részébe ( Congeria 

balatonica szint). A felső pannoniai alemelet alsó részében a pannoniai beltó 

sótartalma, az általánosan elfogadott vélemények szerint (A.PAPP 1951,

BARTHA F. 1959, 1966) 5-9 % között lehetett. Ez lehetett a L. apertum MÜNST. 

optimális sótartalom igénye is.

Az alsó pannoniai alemeletben a beltó vize a REMANE féle osztá

lyozás szerint pliohalin (9-16, 5 %.) volt. A tárgyalt alak nagy gyakorisága a 

vizsgált terület alsó pannoniai korú rétegeiben azt mutatja, hogy itt a pannoniai 

beltó sótartalma átlagosan kisebb volt, mint a beltó más (parttól távolabbi, 

medencebelseji) részein. A fenti gyakorisági görbe lefutásából megállapítható, 

hogy a beltó partszegélyén a sótartalom általában kisebb volt a L,apertum 

MÜNST. faj optimális sótartalomigényénél, vagy a sótartalom ingadozásá

nak mértéke oly nagy volt, hogy meghaladta az alak sótürését. A parttól 

1-2 km távolságban a sótartalom (ill. a sótartalom ingadozásának csökkenése)
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elérte a faj optimumát, itt található a legnagyobb egyedszám, majd a meden

ce belseje felé haladva, a sótartalom további emelkedésével, fokozatosan csök

ken az egyedszám, 7-8 km után -mivel a beltó sótartalma itt már meghaladhat

ta az alak sótartalom tűrésének maximum pessimumát - már nem fordul elő, 

vagy csak nagyon ritkán.

A faj vertikális eloszlásának, az eloszlás és a litofácies változás 

kapcsolatának vizsgálata hasonlóan érdekes ökológiai megfigyelésekre vezetett. 

A makrofaunisztikailag részletesen vizsgált fúrások (C sv--4, -6, -7, -8, -9, 

-10, -11, - 13, -16, -17, -18. sz. fúrások) mindegyikére megszerkesztett 

vertikális eloszlásból, az egyes fúrásokban harántolt alsó pannoniai rétegek 

eltérő vastagságát a rétegsorok tiz egyenlő részre osztásával kiküszöbölve, 

megszerkeszthető volt a L. apertum MÜNST. vertikális eloszlása a vizsgált te

rület egészére (2. ábra). A litofácies görbe megszerkesztése hasonlóképpen 

történt. Az ábrán látható, hogy. a faj nem folytonos eloszlású a vizsgált réteg - 

összleten belül, hanem négy különböző szakaszban abundál. A litofácies vál

tozásával összehasonlítva megállapítható, hogy az abundációs szakaszok egy

beesnek a hosszabb, agyagos-aleuritos fáciesü szakaszokkal, a változó fá- 

ciesü, illetve az agyagmárga, márga kifejlődésü szakaszokban a faj nem fo r

dul elő.

A gyorsan változó litofáciesü szakaszok oszcillációs mozgásokra vezethetők 

vissza. Ezek hatása a Congeria c%jzeki M. HORN, faj evolúciós görbéjén is 

megmutatkozik, a növekvő tendenciájú görbén jelentkező csökkenő szakaszok 

formájában (3. ábra).

Összefoglalva, a Limnocardium apertum MÜNST. alak ökológiai 

igényeit illetően megállapítható, hogy az aleuritos aljzatot (a bezáró közeg 

egyúttal a hajdani aljzat is) és a csendes, áramlás mentes, vagy gyengén át - 

mozgatott vizet kedveli (erre utal a bezáró kőzet Uledékföldtani je lleg e .).
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A mélységviszonyok gyors változását, a nagyobb mélységet és a m ész- 

iszapos közeget nem képes elviselni. A horizontális eloszlásból levonható kö

vetkeztetések szerint, életkörülményeinek megfelelő só tartalom. (5-9 %o,) mel

lett él nagy számmal és a sótartalom fokozatos növekedését egy bizonyos ha - 

tárig nagyon jól elviseli. A sótartalom gyors csökkenésére, illetve a sótarta

lom változás intenzitásának fokozódására érzékenyebb. Valószínűnek látszik, 

hogy a gyors sótartalom változást nem tudja elviselni.’

A Congeria c£j£eki M.HÖRN. a gyors litofácies változásra csak 

kisebb mértékű számszerű csökkenéssel reagál (3. ábra), valenciája tehát na

gyobb, mint a L. apertumé. A példányszám növekedésével, mely az alsó pannoniai 

rétegekben, lentről felfelé haladva megfigyelhető, a méretek is nőnek. Ez a k i

halás előtti termet és példányszám növekedésen kívül, kétségtelenül kapcsolat

ban áll a bezáró kőzet anyagának változásával. Az alsó pannoniai rétegekben 

felfelé haladva ugyanis megfigyelhető, hogy az aleuriton belül az agyag frakció 

mennyisége csökken, a kőzetliszté növekszik, a szemcsenagyság tehát kis m ér

tékben bár, de fokozatosan durvul.

A fokozatos példányszám és méretnövekedés ellenére a legnagyobb 

példányok mérete (hosszúság: 28 mm, szélesség: 15 mm) sem éri el az 

M.HÖRNES által leírt típusos példányok méretét (hosszúság: 41 mm, sz é les

ség: 23 mm). M.HÖRNES Sopronból, homokos közegből irta le ezt a fajt. A 

jól átszellőzött homokos közeg szolgálhatott optimális életkörülményül (a só 

tartalom és egyéb tényezőkön kívül) a faj számára. Ezzel magyarázta A.PAPP 

(1951) a bécsi medencei példányok és a típusok közötti, a vizsgáltakhoz hason

ló méretkülönbséget. A szemcsenagyság növekedéssel kapcsolatban álló p él

dányszám és méretnövekedés megerősíti A.PAPP. feltételezését.

A felső pannoniai alemeletben a Dreisaena auricularis FUCHS 

alak eloszlásának vizsgálata vezetett érdekes eredményekre.
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E faj, a felső pannoniai rétegösszleten belül, az a lsó -fe lső  pannoniai 

alemeletek határa felett 30-40 m éterrel, a C.ungula caprae szint felső részében, 

egy 0, 5-?2, 0 m vastagság között változó homokrétegben található, tömeges elő

fordulásban, ( A homok uralkodóan finomszemcsés, kőzetlisztes, helyenként 

középszemcsés,) A Dreissenás homokréteg horizontális elterjedésének nyomozása 

során bebizonyosodott (a fúrások által többé-kevésbé jól lehatárolva), hogy a faj 

nemcsak egy határozott szintben, hanem egy eléggé határozott, a partvonaltól 

mintegy 4 kilométer távolságban húzódó, körülbelül 2 kilométer széles övben 

fordul elő tömegesen. Ezen az övön kivül, a faj csak elszórtan, egy-két pél

dányban található, A Dreissena auricularisos öv, amint az a 4, ábrán látható, 

követi a pannoniai beltó partvonalát,

A Dr. auricularis-nak a fent emlitetthez hasonló előfordulásáról a 

pannoniai emelettel és ősmaradványaival foglalkozó irodalomban nem találunk 

adatot. A jelenleg élő Dreissenák ökológiájának tanulmányozása (A tengeri kagy

lók ökológiájának kézikönyve 1966) vezetett arra a felism erésre, hogy a faj 

határozott övben való előfordulása a paleoökológia szép példája. ZSADIN (1952) 

megfigyelései szerint ugyanis a jelenleg élő Dreissenák gyakran alkotnak 

kolóniákat, druzákat, - ahol szorosan egymás mellett helyezkednek el, búbbal 

lefelé. Ebben a fajon belüli kölcsönös segélynyújtás is megnyilvánul. A nagy

számú egyedet tartalmazó kolóniák jól átszellőzött sekélyvizi részeken talál

hatók, itt ugyanis jobb az oxigénellátás és a tápanyagszállitás. A Dreissenák 

ugyanis rögzitett életmódot folytató alakok, a vizból szűrik ki táplálékukat, 

planktont, algákat, detritust. ZSADIN (1946) szerint érzékenyek a vizben ol

dott oxigén mennyiségére.

Általában a szilárd, nem eliszaposodott aljzatot kedvelik, a me

dencék partmenti, sekélyvizi részeinek lakói, általános élőhely mélységük 

nem haladja meg a néhányszor tiz métert.
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Sőtartalmi diapazonjuk általánosságban 0-11 %. között ingadozik.

A gyors sótartalom változást nem viselik el, fokozatos sótartalom változás 

mellett tovább élnek, de 11 % felett megszűnik a növekedésük, 12-20 % kö

zött pedig kipusztulnak. KARPEVIGS (1947) vizsgálatai szerint a Kaspi-tenger 

É-i felének K-i részén élő Dr. andrusovi 3-10 % sótartalom mellett él.

A sótartalom mellett fontos szerepet játszik a Dreissenák e lter

jedésében a viz szennyezettsége. Szennyezett vizekben, humid jellegű 

organikus anyagokban gazdag vizekben nem fordulnak elő.

Ezen ökológiai jellemzők ismeretében a Dreissena auricularisos 

öv fosszilis kolóniának tekinthető. A homok ugyanis szilárd aljzatot biztosí

tott a Dreissenák számára, amelyek megtelepedve a (keletkezése után Ítél

ve) nagyobb energiájú biotópon optimális életkörülményekre leltek. A na

gyobb energiájú biotóp biztosította a jól átszellőzött, oxigéndus és táplálék

kal jól ellátott környezetet. Erősebb vizmogásra utalnak a homok szem cse

nagyságának helyenkénti megnövekedése, és a Vértesboglár melletti fe lsz í

ni feltárásban talált vastaghéju Limnocardium schmidti M. HORN, alakok.

Az optimális életkörülmények hatására a Dr. auricularis FUCHS alak az 

átlagosnál nagyobb termetet ért el. A 94 példány méretadataiból szerkesz

tett biometrikus eloszlás médián értéke meghaladja, a BARTHA . (1960) 

által vizsgált, az átlagosnál szintén nagyobb méretű > lázi példányok médián 

értékét is (5. ábra).

A kolóniában élés mellett bizonyítanak, a nagy tömegben való 

előforduláson kívül; a páros teknők viszonylag nagyobb gyakorisága; a 

Vértesboglár melletti felszíni feltárásban kis mértékben bár, de megfigyel

hető, csoportos, búbbal lefelé irányuló elrendeződés és részben a rendkívü

li méretek. X

x
Vértesboglár környékén csak a fenti jellegzetességek figyelhetők meg, a 
Neszmély környéki felső pannoniai homokkőben azonban ágtöredékre és 
Limnocardium decorumra települt druzákat találtunk, melyek hasonlatosak 
a Balatonban ma is megfigyelhető Dreissena druzákhoz.
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t '■ J ;.

A partvonal alakulását követő öves elrendeződés szintén ökológiai 

jellegnek tekinthető, és a viz szellőzöttségének mértékével hozható kapcsolat

ba. A partközeiben ugyanis olyan erős lehetett a vizmozgás, hogy egyrészt 

a Dreissenák nem tudtak az aljzatot megmaradni, m ásrészt az erős vizmozgás 

következtében erősen .szennyezett lehetett a viz, a part közelsége miatt pedig 

a humid oldatok nagyobb koncentrációban lehettek jelen, és mindezek együttes 

hatása kedvezőtlen életkörülményt teremtett a Dreissenák számára. A part

tól távolabb, körülbelül 6 kilométeren túl, viszont a vizmozgás intenzitása 

olyan csekély mértékű lehetett, hogy a viz oxigéntartalma már nem volt elég, 

ahhoz, hogy a Dreissenák nagyszámmal megélhessenek benne. Mivel a part

tól meghatározott távolságban jöttek létre a faj számára optimális környezeti 

viszonyok, ebből szükségszerűen következik a Dreissena auricularisos kolónia, 

a partvonal alakulását követő, a partvonaltól határozott távolságban (a v izs

gálatok szerint 4-6 km) húzódó övben való elhelyezkedése.

A Dreissena auricularisos övben a vizsgálatok szerint domináns 

a Dreissena auricularis FU.CHS, szubdomináns a D r.auricularis simplex FUCHS, 

járulékos fajok: Limnocardium decorum FUCHS, L.vicinum F UCHS, L.schmidti 

M, HORN, és Planorbis 'spV

A faunaegyüttes és a környezeti viszonyok alapján ez a biocönozis, 

úgy tűnik, mintha az Arai-tengerben KARPEVICS (1960) által kimutatott, homo

kos közegben, 0-8 m mélységben élő Adacna minima, Dreissena caspia, 

Dr.polymorpha, Hydrobia ventrosa pusilla együttesből álló biocönozis 

paleobiocönozisa lenne.

A Dr. auricularis FUCHS. alak ilyen jellegzetes eloszlása a V ér

tes hg. DK-i előtere felső pannoniai rétegeiben lehetővé tette a faj ökológiai 

igényei egy részének tisztázását.
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A Dr. auricularis FUCHS. kedveli a nagy energiájú biotópot 

(homokos közeget), a jól átszellőzött, oxigéndus, táplálékban gazdag, de tisz 

ta vizet. Hajlamos kolóniákban való együttélésre ott, ahol a környezeti viszo

nyok megegyeznek a faj optimumával, de mint ahogy azt számos hazai példa is 

bizonyitja, magányosan is előfordulnak, elsősorban a kevésbé optimális viszo

nyok között. A szennyezett és humid oldatokat nagyobb koncentrációban tártál- 

mazó vizekben nem fordul elő. Általános élőhely mélysége, a ma élőkhöz hason

lóan néhányszor tiz méter lehetett, vagy az Arai-tengeri iiocönózishoz való ha

sonlóságot tekintve csak 10 méter.

Az alak sótürését illetően részben a saját megfigyelések, részben 

az elterjedésre vonatkozó irodalmi adatok nyomán feltételezhető, hogy a faj 

optimuma a sótartalomra nézve 5-9 % között lehetett, 9% -nél magasabb só

tartalom mellett nem él meg (az alsó pannoniai alemeletben nem található), 

fokozatos kiédesedés esetén tovább él, de BA.KIHA F.(1960) méretadatait tekint

ve növekedésében visszamarad. E tekintetben forditott képet mutat, mint a ma 

élő édesvizi Dreissenák.

A Dr. auricularis FUCHS. alak kolóniákban élésének és a kolóniák 

partvonaltól határozott távolságban való elhelyezkedésének fenti bizonyitéka 

rávilágit arra , hogy a régóta ismert és e fajt tömegesen tartalmazó lelőhe

lyek - melyek többsége a felső pannoniai beltó partjai közelében fekszik - -  

szintén kolónia részei lehetnek, csak a rossz feltárási viszonyok miatt ez a 

tény nem volt megfigyelhető. így az irodalomból is régóta ismert (már 

ASERUSZOV (1897) is emlitést tesz róla monográfiájában) alcsuti lelőhely, a 

kimutatott Dreissenás kolónia K-i irányú folytatódásának bizonyult. Valószí

nűnek látszik, hogyBARIHA. F. által (1960) feldolgozott Lázi-i lelőhely is egy 

Dreissenás kolóna része, legalábbis erre utal a kőzet és ősmaradvány minták 

nagyfokú hasonlósága a Vértes előtereiekhez.

Mindezek alapján felmerül annak szükségessége, hogy a hazai Dreissenás elő

fordulásokat paleoökológiai szempontból részletes vizsgálat alá vegyük.

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.
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Parttól való távolság km-ben

r=ritka
k=kevés
s=sok
is=igen sok

1. ábra A LIMNOCARDIUM APERTUM MÜNST. horizontális
eloszlása
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L.apertum MÜNST. Litofácies

r = ritka 
k = kevés 
s = sok 
is = igen sok 
mga = márga 
am = agyagmárga 
a = agyag 
al = aleurit

2. ábra A L. apertum MÜNST. mennyiségének és a litofáciesnek
változása
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r = ritka 
k = kevés 
s = sok 
is = igen sok

3. ábra A C. czjzeki M. HORN. vertikális eloszlása

69/8949
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•r az ábra

A Vérmes Hg. DK-i előterének 
ösFöldrajza a pannóniai 

\ emeleh idején
0 1 £ 3 km1 _i--- 1--------1

Készítette Tóth Kálmán

4. ábra
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5. á br;t

példányszám Lázi médián

szélesség

Dr. íiuricnláris LUCIIS biomeirikus eloszlása
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TĈ TH, K .:

Paleoecological observations on Pannonian molluscs in the SE 

foreland of the Vértes Mountains (Transdanubia, Hungary).

A b s t r a c t

The study of Pannonian molluscs found in several exploratory 

boreholes in 1966-67 shed light on the paleocology of somé species.

Limnocardium apertum MÜNST. prefers silty substratum and 

quiet or slightly agitated water lacking currents. It can nőt endure greater 

depth, sudden bathymetric changes, and carbonate ooze environment. Its 

horizontal distribution suggests an optimum salinity of 5-9 %o corresponding its 

maximum abundance. To a certain extent it tolerates fairly well salinity 

increase, bút seems to be rather sensitive to decrease or to more vigorous 

changes of salt concentration.

Dreissena auricularis FUCHS. The distribution of this species 

in a given horizon (in a 0, 5-2, 0 m thick sand layer) shows that it occurs in 

a 2 km wide beit, approximately 4 km offshore.

According to recent analogy, Dreissena auricularis FUCHS liked high-energy

médium (sandy environment), well-aired, clear water, rich in nutrients.

It was inclined to develop colonies at optimál spots. It is missing in nuddy

waters or in those that contain higher amounts of humine acids. The usual

depth of its biotope may have been a few dozen metres, like that of the actually
«r-

living species. Optimum salinity is assumed to rangé 5-9 %o.

Above 9 %o the species jdisappears (accordingly, it is absent from the Lower 

Pannonian deposits). Decreasing salinity results in reduced growth 

(cf. F.BARTHA, 1960), in contrast to the opposite trend observed in the case 

of recent fresh-water Dreissena species.

69. -8 9 4 9 .-pné.
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BESZÁMOL6 A WILLIAM SMITH SZÜLETÉSÉNEK KÉTSZÁZADIK

AÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT BRIT JURA SZIMPÓZIUMRÓL

Galácz András - Vörös Attila

A Londoni Földtani Társaság szervezésében 1969. április 9. és 24. között 

nemzetközi földtani szimpóziumot tartottak a brit juráról, W. Smith születé

sének 200. évfordulója tiszteletére.

Mint az az első körlevélből kitűnt, a szimpózium célja az volt, hogy 

főleg az európai jura kutatók megismerjék az angliai jura-kutatás múltját, és 

jelenét, valamint hogy a klasszikus brit jura szelvényeket bemutassák azoknak, 

akiknek a megtekintsére eddig még nem nyilott lehetőségük. A rendező bizottság 

a kongresszus szervezésével a brit jura-szakemberek nevében azt a segitséget 

kivánta viszonozni, melyet az európai, különösen a luxembourgi jura kollokviu

mok rendezésével az angol geológusok a kontinenstől kaptak. A szimpózium ren

dező bizottsága azt is lehetővé kivánta tenni, hogy különösen fiatal kutatók ism er

jék meg az angliai jurát, és létesítsenek majdan eredményessé való kapcsolato

kat egymással.

Ezen célok eléréséhez a Rendezőség azzal járult hozzá, hogy részint 

a részvételi dijat a lehető legalacsonyabb összegben állapította meg, részint pe

dig a szocialista országokból - elsősorban fiatal - kutatókat a költségek fedezé

sével hivott meg.

A szimpóziumon 25 ország 195 képviselője volt jelen. A rendező ország 

80 geológusa mellett a résztvevők Európát arányosan képviselték, amennyiben 45 

szocialista országbeli és 54 nyugateurópai kutató vett részt, mig más földrészek

ről 16 résztvevő képviselt 5 országot. Mint a rendező bizottság meghívottja a
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szimpóziumon 24 szocialista országbeli szakember vett részt. Magyarorszá

got Dr. Géczy Barnabással hárman képviseltük.

A szimpózium célkitűzéseinek megfelelően a Rendezőség a rendel

kezésre állő 15 napot két részre tagolta. Az első részben az angol jura-kutatás 

múltját és jelenét kívánta bemutatni, a második héten a speciális érdeklődési 

körök szerint csoportosítva a részvevőket, kirándulásokat szervezett.

A résztvevők az első hetet londoni központtal, együtt töltötték. Az első napot 

William Sm ith, az "angol geológia atyja" emlékének szentelték. A SHELL 

olajtársaság épületében tartott nyitőülésen Mrs Eyles angol tudománytörté

nész tartott szépen illusztrált előadást a modern rétegtan megalapítójáról.

W. Smith 1769 március 23-án született Churchill-ben. 17 éves ko
rában mint földmérő kezdte meg terepi munkásságát, és főleg csa
torna épitkezésekben vett részt, igy lehetősége nyilt jő feltárások
ban tanulmányozni a rétegek egymásutánját. Munkája során Anglia 
más és más területein ism ert meg sorozatokat, és ezeket a bennük 
talált ősmaradványok alapján sikerrel azonosította. Eredményeit és 
megfigyeléseit 1793-ban vetette először papírra, ezek később nyom
tatásban is megjelentek. 1839-ben bekövetkezett haláláig több köny
vet irt és számos földtani térképet készített. Munkásságával a réteg
tan és az ősmaradványok azóta elválaszthatatlan egységét alapozta 
meg, képződmény-elnevezései máig használatosak (Great Oolite,
Forest Marble, Cornbrash, stb), s néhány tőle leirt ősmaradvány 
a jura és a kréta képződmények szintezésénél alapvetően fontos ma is.

, Április 10. és 11-én angol kutatók tájékoztató előadásokat tartottak a brit 

juráról. Az első napon az alsó juráról D. T. Donovan, a középső juráról 

P. C, Sylvester-Bradley, a felső juráról (beleértve a kallóvit) J. H. Callomon és 

J. C. W. Cope adott tájékoztatót. A magas színvonalú előadások kiválóan illuszt

rálták és közérthetőek voltak, igy lehetőség nyílott arra, hogy értékes viták 

alakuljanak ki az egyes témákról. A második napon üledékföldtani előadásokra - 

került sor. A Íjászról A. Haliam, a középső juráról D. V. Ager, és J. E. Hemingway, 

a felső juráról pedig R. C. L. Wilsory közölte újabb kutatási eredményeit. Az üle

dékképződési előadások rámutatták a sekélytengeri képződmények vizsgálatainak 

problémáira, a kontinens-vándorlás tekintetbe vételének fontosságára és a földtani
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múlt és a mai tengerek fácieseinek eltérésére is.

Április 12-én a jura időszaki fauna-provinciákkal foglalkozó előadások 

hangzottak el külföldi előadóktól. D. Patrulius (Románia) a keleteurópai jura 

fauna-prvinciákről, C. Sturani (Olaszország) a középső-mediterrán régió fáciesei- 

ről és Ammoniteseiről, R. W. Imlay (Egyesült Államok) pedig Észak Amerika 

jurájáról tartott beszámolót. Mint az aznapi elnök, A. Haliam zárőszavaiból is 

kitűnt, az angliai jól feldolgozott, és az egyéb területeken a más megismerési fá

zisban lévő jura összhangba., hozása jelenleg sok nehézségbe ütközik.

Ezek leküzdésé az utóbbi időben nagyobb lendületet vett mediterrán területeken 

folyó kutatások és a két terület kutatói közötti szorosabb kapcsolat alapján várha

tó. A szeptemberi budapesti Mediterrán Jura Kollokvium fontos lépés volt előre, 

melynek kihatásai minden bizonnyal hamarosan ilyen tekintetben is megmutatkoz

nak.

Április 13. és 15-én közös kirándulások indultak Közép-Anglia klasz- 

szikus jura területeire, melyek során a látogatók megismerkedhettek néhány, az 

irodalomból ism ert lelőhellyel. így például láttuk a Blockley S'tation-i alsó liász 

agyag-fejtőt, mely a Lytoceras fimbriatum (Sowerby) typus-lelőhelye, s ahol 

csodálatos megtartásban gyűjthető az igen gazdag Ammonites-, kagyló és Belem,- 

nites-fauna. Egy másik meglátogatott lelőhely a Woodham-i kallóvi agyagbánya 

volt, mely Arkell feldolgozásával vált a Cardiocerasok, Quenstedtocerasok és 

Peltocerasok klasszikus gyűjtőhelyévé. A kirándulások kedves színfoltja volt az 

Arkell-család vendéglőjének meglátogatása (Highworth) és William Smith Churchill-i 

szülőhelyének megtekintése. A 15-i kirándulás alkalmával a London Brick Company, 

a világ egyik legnagyobb téglagyártó vállalata fogadást adott a résztvevők tisztele

tére, melyet az üzemek és a kallóvi agyagot fejtő bányák megtekintése követett.

Április 14. és 16-án az angol geológiai oktatás szempontjából is fontos 

két ősi egyetemi várost, Oxfordot és Cambridge-1 látogattuk meg.
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Oxfordban a földtan oktatása 1813-ban indult meg. Az első oxfordi 
geológus-professzor W. Buckland volt, akinek többek közt C. Lyell 
is tanítványa volt. Később itt tanított J. Phillips, aki a múzeumot 
gazdag anyaggal egészítette ki. Az oxfordi egyetemen dolgozott 
hosszú ideig W. J. Arkell, minden idők egyik legnagyobb jura-kutató
ja. A muzeum épületében külön szobában őrzik páratlan jura-könyvtá
rát, mely nem annyira nagyságával, mint példás rendszerezésével 
figyelemre méltó.

A Cambridge-i kirándulás alkalmával lehetőség nyílt a híres Sedgwick Muzeum 

megtekintésére. W. J. Arkell a Cambridge-i egyetemen készítette nagy mono

gráfiáit az angol jura faunákról, igy originális-anyaga és külföldi gyűjteményei 

is itt voltak megtekinthetők. Az előzékeny múzeumi személyzet segítségével 

a gazdag anyag a rendelkezésre állott rövid idő alatt is meglehetős alaposság

gal volt tanulmányozható.

Április 17 és 23 között a résztvevők 4 csoportban különböző terüle

tekre vezetett kirándulásokon ismerkedhettek meg a brit jurával a terepen.

Az első kirándulás Nyugat-Skóciában Európa legészakibb jura feltárásait mu

tatta be, ahol a hettangitól az alsó kimmeridgeiig változatos fáciesü jura soro

zat volt megtekinthető.

A második kirándulás Yorkshire-be vezetett, s az ottani híres liász parti szel

vényeket, a középső jura delta-üledékeit és a kallóvi-oxfordi-kimmeridgei, 

Ammoniteseket tartalmazó sorozatokat mutatta be. A kiránduláson a résztve

vők megtekintették a nemzetközi standardként javasolt toarci és oxfordi alap

szelvényeket.

A harmadik kirándulás Észak-Somerset és Gloucestershire területén mutatott 

be alsó és középső jura tengerparti szelvényeket, valamint a Bath környéki, 

Mendip H ills-i, és Cotswold H ills-i híres lelőhelyeket.

Az első három napon a Bristol-i öböl mentén parti szelvények bemu
tatása folyt. Itt a felső triászból folyamatosan kifejlődő alsó liász 
(u. n. Blue Lias) rétegsort láttuk, amely agyagosabb és meszesebb ré 
tegek váltakozásából áll, egyes szintekben gazdag Ammonites-. faunával. 
Ezután a Mendip Hills vidék ism ertetése következett. A hegység magja 
egy hatalmas, karbon mészkőből álló, K-Nyri irányú antiklinális,
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amelyet letarolódása után a felső triász és alsó liász során fokozatosan 
borított el a tenger. Az egyes feltárásokban az említett időszak külön
böző korú kőzeteit láttuk a karbon mészkő letarolt felszínére települ
ve. Azután egy uj üledékképződési ciklus következett, az Inferior 
Oolite (aaleni-bajőci) rétegei lepel-szerűen borítják a karbont és a 
liász különböző tagozatait. Az Inferior Oolite fokozatosan megy át 
a Fuller’ s Earth-be, amely a bath emeletbe tartozik. Az ebben a 
képződményben található bentonitot, melyet helyenként fejtenek, vul
káni eredetűnek tartják. Megtekintettmk egy mélyművelésű kőbányát is, 
ahol az ugyancsak bath emeletbe tartozó Great Oolite és Forest Marble 
volt feltárva. A Mendip Hills vidéke William Smith klasszikus munkássá
gának területe, E munkásság kegyelettel őrzött emlékeit meglátogattuk 
Bath városában, High Littleton és más községek közelében.
Az utolsó két napon a Mendip Hillstől északra, Gloucestershire-ban e l
terülő Cotswold Hills- i vidéken jártunk. Ez egy tulajdonképpen több 
száz méter vastagságú, vízszintesen települő alsó és középső jura borí
tás, amely a paleozóos képződményeket fedi. A borításnak az erózió ál
tal meghagyott darabjai alkotják a hegyvidéket. A liász itt eltérő fáciesü, 
nagyrészt agyagos kifejlődésü. Az Inferior Oolite hasonló a Mendip Hills- 
-ben megismerthez, de sokkal vastagabb és sok helyi jellegű tagozatra 
különíthető. Faunája igen gazdag, üledékföldtanilag pedig rendkívül sok 
érdekességre mutattak rá a kirándulás vezetői, akik a gyakran igen cudar 
időjárási viszonyok ellenére is mindig lelkesedést tudtak tölteni a részt
vevőkbe,

A negyedik kirándulás az angliai jura-kutatás talán legklasszikusabb területét, 

a híres Dorset-i szelvényeket járta be. A résztvevők nagy száma miatt a legtöbb 

napon kétféle útvonal között lehetett választani, igy lehetővé vált a speciális é r 

deklődési körű kutatók számára az egyes szelvények részletes tanulmányozása is.

A Weymouth-i központból induló kirándulások vezetői mindent megtettek, hogy a 

lehető legteljesebb képet nyújtsák a jura geológia e világhírű területéről.

Az alsó és középső liász, főleg agyagos és márgás képződményeit a ten - 
gerparti szelvények mentén haladva láttuk. A mintegy 200 m vastag 
összlet igen gazdag ősmaradányokban, a jó megtartású, piritesedett 
Ammonitesek itt kimosva, a tengerpart homokjából gyűjthetők, a kb.
12 km-es tengerparti séta során erre  bőven nyílott lehetőség. A felső 
liász a D orset-i területen változatos képződményekből áll, melyet a 
tengerparton kondenzált kifejlődésben (Junction Bed), a Dél Somerseti 
részen gazdag faunával jellemzett, zavartalanabb sorozatokkal mutat
tak be.
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Az aaleni, bajóci és bath oolitos és agyagos képződmények a terüle
ten igen elterjedtek. A híres Inferior Oolite igen elterjedt, a tenger
parton igen kondenzált, a belsőbb területeken jobban szétkülönithető 
és vastagabb, rendkívül gazdag faunája bőséges gyűjtési lehetőséget 
kínált. Alkalom nyílt az S. S. Buckman munkáiból klasszikussá vált 
Sherborne és Yeovil környéki kőfejtőket megtekinteni és tanulmányoz
ni a bath emeletbe tartozó Fuller’ s Earth több feltárását.
A kallóvi és oxfordi emeletbe sorolt agyagos és mészköves képződménye
ket szintén több alkalommal láttuk. Ezekre jellemző, hogy a liásszal és 
középső jurával elleniében igen nagy területen azonos fáciesben és fauná
val jelentkeznek, igy a pontos rétegtani azonosítás viszonylag könnyen 
elvégezhető.
A kimeridgei és protlandi képződmények feltárásai a D orset-i parto
kon világhírűek. A főleg agyagos kimmeridgei és a mészkövets port- 
landi megtekintése a Portland félszigeten a kirándulás egyik legna
gyobb élménye volt. A többek közt gazdag Titanites-faunát és kitűnő 
megtartású algaképződményeket tartalmazó mészkövek bemutatása, 
melyeknek felső része már a purbeckbe tartozik, több lelőhelyen tör
tént. A feltárási körülmények itt különösen jók, mivel részben már 
rómaiak által is müveit kőfejtőkről, részben tengerparti sziklákról 
van szó.
A kirándulásokon alkalom nyílt a jurán kívül a legfelső triász (u. n.
White Lias) és a kréta képződmények néhány feltárásának megtekinté
sére is.

A londoni tartózkodás ideje alatt a Rendezőség szervezésében és egyéni 

utón is többször volt lehetőség a híres gyűjtemények és azok originális anya

gának megtekintésére. így meglátogattuk a British Museum természettudományi 

részlegét és a Geological Survey földtani gyűjteményeit. A Londoni Egyetem 

földtani tanszékén több kiállítás mutatott be érdekességeket az angol juráról, 

könyveket, melyek a földtani és őslénytani kutatás magas színvonalát bizonyítot

ták, és műszereket, melyek az őslénytani kutatómunka hatékonyságát emelhetik 

egy anyagiakban kevéssé szűkölködő intézeten belül.

A speciális érdeklődési körű kutatók számára előre meghatározott 

program nélküli kisebb "értekezleteket" tartottak. így értékes eszm ecsere a la

kult ki a "jura Brachiopodák", "középső jura sztratigráfia" és a "jura nyom- 

fossziliák" témakörökben.
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A kirándulásokon a külföldiek számára jórészt ismeretlen terepen 

a pontos eligazodást a gazdagon illusztrál, kitünően összeállitott kirándulás

vezetők könnyitették meg. Ezek megírásában a legkiválóbb angol jura-szak

értők vettek részt, az összeállítás H. S. Torrens érdeme. A kirándulások 

sikerét egyébként a programok sokoldalúsága és a szevezés pontossága is 

szavatolta.

A szimpózium összességében igen értékes és hasznos volt. Sze

rény célkitűzéseit maradéktalanul megvalósította, a kutatóknak széleskörű 

és alapos vitákra adott alkalmat, a fiatal szakembereknek pedig mintegy út

mutatást adott további munkájuk számára.
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