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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).
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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
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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
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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.
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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

6 9 . - 8 9 4 9 . -pné.



27

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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