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Vérets László, a barlangkutató - Iíarszt- és Barlang. 1978/I-IIi 31-33 old. 
2 ábra.
A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979. 207 oldal. 21 kép. 2 tábla.
"Pocokhőmérő" - az elmúlt 10.000 év éghajlatváltozásai hazánkban. - Termé
szet Világa 110.1. 12-14 old.

Barlangi gerinces őslénytani ásatások és gyűjtések 1979-ben
dr. Kordos László

Magyarország barlangjai közül 1979-ben 35-ből került elő olyan gerinces maradvány, ame
lyet állami gyűjteménybe jelentettek be, vagy ott helyeztek el. A bejelentések nagy
része az MKBT őslénytani Szakbizottságán keresztül a Magyar Állami Földtani Intézetbe 
került. A MÁFI önálló ásatást a Mátraszőllős melletti Függő—kői—barlangban, az Egri 
Dobó István Vármúzeum a bükki Csúnya-völgy két üregében végzett.

Aggteleki-karszt
Dane za-barlang
A barlang törmelékes kitöltéséből Krausz Sándor gyüjtett fiatal holocén korú borz 
/Meles meles/ és emberi /Homo sapiens/ csontokat.
A Vörös Meteor Vass Imre barlangkutató csoportja részére Rácz József határozott meg 
barlangi csontmaradványokat az Őz-, Vecsem-bükki és Pötty-zsombolyból, a Frank-barlang
ból és a Róka-lyukból. A csoport 1979. évi kéziratos jelentése tartalmazza az ismerte
tést /pl. 12-15./.

Bükk
Bibor-barlang
Az újonnan feltárt Bibor-barlangból Dénárt László több alkalommal juttatott el csontma
radványokat a Földtani Intézetbe.

1./ Bibor-barlang /a. Felső kb. 80 cm-ből gyűjtve 1979. I. MÁFI Gy.sz.: 1979/3.
növényi magok
Gastropoda div.sp.indet. - csigafajok
Pisces indet. - hal
Pelobates fuscus - ásóbéka
Bufo sp. - varangy
Anguis fragilis - törékeny gyik
Ophidia indet. - kigyó
Talpa europaea - vakond
Sorex araneus - erdei cickány
Sciurus vulgaris - mókus
Myodes glareolus - erdei pocok
Microtus arvalis - mezei pocok
Apodomus sp. - egér
Lepus europaeus - mezei nyúl

Jánossy D.: 

Jánossy D.: 
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Meies meles - borz 
Bos sp. - marhaféle

Fiatal holocén anyag, ma is élő állatokkal. Egyetlen, a környezetében különös ál
lat a hal.

2. / Bibor-barlang/b. Az "a" réteg alatt, tö>. 20 cm vastag. MÁFI Gy.sz.: 1979/5.
növényi mag
Gastropoda indet. - csiga 
Anguis fragilis - törékeny gyik 
Jorex araneus - erdei cickány 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Ursus arctos — barna medve 
cf. Capreolus capreolus - őz 

Idősebb holocén, vagy pleisztocén-holocén kevert anyag.
3. / Bibor-barlang/a. Felső kb. 80 cm. MÁFI Gy.sz.: 1979/5b.

növényi mag 
Bufо sp. - varangy 
TJrsus cf. arctos - barna medve 
Meles meles - bors 

Valőszinüleg kevert pleisztocén-holocén anyag.
4. / Bibor-barlang/c. A "b" réteg alatt kb. 30 cm vastag. MÁFI Gy.sz.: 1979/5c.

Myodes glareolus - erdei pocok 
Microtus arvalis - mezei pocok 
Microtus gregalis - szibériai pocok 
Microtus cf. nivalis - havasi pocok 
Dicrostonyx torquatus - örvös lemming 
Ochotona sp. - füttyentő nyúl 
Meles meles - borz 
Ursus arctos - barna medve 
cf. Cervus elaphus sp. - szarvas 
cf. Capreolus capreolus - őz 

Felső pleisztocén, hideg-hűvös lelimát jelző fauna /WUrm/.
5. / Bibor-barlang, c-réteg. MÁFI Gy.sz.: 1979/22.

Chiroptera indet. - denevér 
Sorex araneus - erdei cickány 
Sorex minutus - törpe cickány 
Talpa europaea - vakond 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Microtus arvalis - mezei pocok 
Microtus gregalis - szibériai pocok 
Microtus oeconomus - patkányfejű pocok 
Microtus nivalis - hacasi pocok 
Dicrostonyx sp. - örvös lemming 
Arvicola sp. - vizi pocok 
Cricetus cricetus - hörcsög
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Ochotona sp. - füttyentő nyul 
Ursus cf. arctoa - barna medve 
Mustela sp. - menyétféle 

Felső-pleisztocén /Würm/ hideg fauna.
6./ Bibor-barlang 1979.febr.4. MÁFI Gy.sz.: 1979/26.

Vulpes vulpes - róka
Keles meles - borz
Ursus cf. arctos - barna medve
Bison sp. - bölény

Felső-pleisztocén fauna.
7./ Bibor-barlang. 1979.máj.5. MÁFI Gy.sz.: 1979/78.

Sorex minutus - törpe cickány 
Microtus arvalis - mezei pocok 
Microtus gregalis - szibériai pocok 
Microtus oecohomus - patkányiejü pocok 
Ursus spelaeus - barlangi medve 

Felső-pleisztocén gerinces anyag
létrósi-vizeabarlang
Lénárt L. 10.sz. mintája. MÁFI Gy.sz.: 1979/6.

bodza mag
Gastropoda indet. - csiga 
Bufo sp. - varangy 
Chiroptera indet. - denevér

Recens maradványok 
Vesszős-gerinci-barT ang
Lénárt László 1979. augusztus 23-án barlangi medve /Ursus spelaeus/ csontot gyűjtött a 
barlangban. MÁFI Gy.sz.: 1979/77.
Lilla-barlang
Várszegi Sándor borz /Meles meles/ csontot juttatott el a Földtani Intézetbe.
Lukács László holocén korú szórványleleteket gyűjtött 1979-ben a bükki Lyukaa-gerinoi- 
barlangban, a Három-kuti-viznyelőben. a Kis-kőháti-zsombolvban és a Szeleta-zsombolvban. 
Haj nó c zy-barlang
A M.Áll.Földtani Intézet részéről a tiszaföldvári Hajnóczy Barlangkutató Csoport és 
Hir János ségitségével dr. Kordos László gyűjtött több pontról csontmaradványokat. 
Csúnya-völgy két ürege
Az Egri Dobó István Vármúzeum dr. Füköh Levente vezetésével 1979. június-júliusban ása
tást végzett a Csúnya-völgy két barlangmaradványában. Holocén és felső-pleisztocén korú 
csiga- és csontmaradványok kerültek elő.
Ilir János, a KLTE hallgatója szakdolgozati munkaterületén, Q Hór-völgy és a Hosszú
völgy találkozásánál fekvő Füzér-kő több barlangjából iszapolással ősmaradványokat 
Gyújtott. A Füzer^koj^'tTtjáró, az átjáró melletti Kis-üreg valamint az un. Pocok-lyuk 
őslénytani értékelését a tiszaföldvári Hajnóczy József barlangkutató csoport 1979. évi 
kéziratos jelentése tartalmazza.
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Mátra - Cserhát

A LIátraszőllős határában fekvő un. Fliggő-kői-barlangot Varga András, a Gyöngyösi Mátra 
Muzeum munkatársa mutatta meg a Földtani Intézet paleontológusainak 1978-ban. A kismé
retű, andezitben eróziós utón kialakult üreg kitöltését 1979-ben dr. Kordos László 
megásta. A felső holocén kitöltés alatt gerinces falmában gazdag, hideg kiima alatt 
keletkezett felső-pleisztocén anyag került elő. A Bükk és a Pilis között ez az első 
olyan barlang, amely kitolásé ásatásra került, s jól értékelhető maradványokat tartal
maz.

Budai-hegység

Rácskai-kőfe.itő barlang.ja
A Remete-szurdok bejáratánál fekvő Bácskai kőfejtő üregének végpontjáról Krausz Sándor 
gyűjtött kisemlős csontokat, amelyek között egy, a pleisztocént megelőző időszakra jel
lemző fehérfogu cickány metszőfoga is volt. Ez a szokatlanul idős lelet azt jelzi,hogy 
a bezáró üledék a pliocénben rakódott le.
Mátyás-hegyi kőfejtő kitöltött ürege
Szenthe István 1979-ban a Mátyás-hegyi felső kőfejtőben fekvő, tarka agyaggal és törme
lékkel kitöltött barlangkitöltésből egy Machairodus fogat jelentett a Földtani Intézet
be. A felfedezővel közösen végzett kiszállás alkalmával több zsák kitöltésmintát gyűj
töttünk, amely iszapolási maradékából kis és nagyméretű Mimomys fajok fogai is előke
rültek. Ezek alapján a leletek alsópleisztocén /villányi/ korúak, s mint ilyen az első 
a Budai-hegységből.

Gerecse

Ka.imát 7.SZ. barlang
Juhász Márton /Tatabánya/ mintái:
l.sz. minta

Vitis sp. - szőlő
Gastropoda div.sp.indet. - csigafajok
Pisces indet. - hal
Bufo sp. - varangy
Rana esculenta - kecskebéka
Lacerta sp. - gyik
Anguis fragilis - lábatlan gyik
Ophidia indet. - kigyó
Aves indet. - madár
Sorex minutus - törpe cickány
Talpa europaea - vakond
Chiroptera indet. - denevér
ApodemU3 sylvaticus - erdei egér
Apodelmus agrárius - pirók egér
Gricetus cricetus - hörcsög
Glis glis - nagypele
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Myodes glareolus - erdei pocok 
Arvicola terrestria - vizi pocok 
Lepus еигораеиз - mezei nyul

2.sz.minta
Cornus sp. - som /mag/
Corylus sp. - mogyoró /mag/
Gastropoda div.sp.indet. - csigafajok
Pisces indet. - hal
Bufo sp. - varangy
Anguis fragilis - lábatlan gyik
Ophidia indet. - kigyó
Talpa eurpoaea - .vakond
Apodemus sp. - egér
Glis glis - nagypele
Myodes glareolus - erdei pocok
P? tymys suhterraneus - földi pocok
Microtus arvalis - mezei pocok

A Kajmáti 7.sz. barlang mindkét mintája fiatal holocén korú, a kitöltés legfeljebb né
hány száz éve rakódhatott le. Az állatmaradványok alapján vegyes erdei, ligetes és 
nyilt terület váltakozása következtethető, ahol állandó viznek is kellett lenni.
Kajmáti 11.sz. barlang
Juhász Márton 1979-ben fiatal holocén korú szórványanyagot gyűjtött, amely további ér
tékelésre alkalmatlan.

növényi magok
Gastropoda div.sp.indet - csigafajok 
kisemlős csonttöredékek

Yeres-hegvi-barlang
Vendégh A. és Juhász M. 1978. decemberében a barlang két pontjáról gyűjtött csontmarad
ványokat, amelyeket 1979-ben juttattak el a Földtani Intézetbe.
1. Középső terem eleje

Bufo sp. - varangy
Hhinolophus euryale - kereknyergü patkósorru denevér
Talpa europaea - vakond
Myodes glareolus - erdei pocok
Homo sapiens - ember
Cervus elaphus - szarvas

2. Középső terem alja
Rhinolophus euryale - kereknyergü patkósorru denevér 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Canis sp. - kutyaféle

A két gyűjtési pont faunája között eltérés nincs. Minden faj ma is él a hazai lomboser
dei középhegységi területen. Valószinüleg az óholocénnél /a régészeti neolitikumnál/ 
fiatalabb korú.
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Hófehérke-barlang
Lendvay Ákos fiatal holocén korú csontleleteket gyűjtött.
Lóingató-hegy üregei /Óbarok/
Solt Péter, a Földtani Intézet prepaxátora 1979. márciusában terepbejárás során mintát 
vett az épülő E 5-ös müút óbaroki elágazásánál magasodó Lóingató-hegy 3ziklaüregeiből. 
д fiatal korú aprógerinces leletek, valamint az előkerült csereptöredekek azt jelzik, 
hogy érdemes próbaásatásokat végezni a szirtsor barlangjaiban.

Vértes-hegység

Gánti ITagy-bar lang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MAPI Gy.sz.: 1979/10.

Canis lupus - farkas 
Pelis silvestri3 - vadmacska 
Capreolus capreolus - őz

Holocén korú.
Vértes 25.sz. barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MAPI Gy.sz.: 1979/3.

Anura indet. - béka
Aves indet. - madár
Bon sp. - marhaféle
Sus serofa - sertés
Ovis seu Capra - juh vagy kecske
+ 3 db nyílhegy, cserepek = vas-bronzkor

Vértes 28.sz.barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁÉI Gy.sz.: 1979/7.

Laciniaria plicata - csiga /Krolopp E.hat./
Chiroptera indet. - denevér
Glis glis - nagypele
Lepus europaeus - mezei nyúl

Holocén korú.
Kánolnáspusztai gömbfülkés barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÄFI Gy.sz.: 1979/11.

Meles meles - borz 
Capreolus capreolus - őz 
Pelis silvestris - vadmacska

Holocén korú.
Csákvár 13/c.sz. barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁPI Gy.3z.: 1979/13.

Zebrina detrita - zebracsiga 
Gastropoda indet. - csiga 
Aves indet. - madár 
Talpa europaea - vakond 
Glis glis - nagypele

Holocén korú.
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Csákvár 17/a.sz. barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁFI Gy.sz.: 1979/12.

Aves indet. - madár
Lepus europaeus - mezei nyúl
Martes sp. - nyest vagy nyuszt

Holocén korú.
Csákvár 19.az. barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁPI Gy.sz.: 1979/15-

Avcs indet. - madár
Lepus europaeus - mezei nyúl
+ korongozatlan és korongozott cserepek

Fiatal holocén korú.
Lábasbülcki-barlang
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁPI Gy.sz.: 1979/14-

Anura indet. - béka 
Spalax sp. - földi kutya 
+ csonttörmolék é3 faszén

Piától holocén korú.
Gánti-barlang. főár.
Gyűjt.: Alba Regia csoport. MÁPI Gy.sz.: 1979/36.

Lepus europaeus - mezei nyúl
Sus serofa - sertés
Pelis silvestri3 - vadmacska
+ durva, korongozatlan réz-vaskori cserepek

Balcony - hegység

Hárskút. Gy-9-sz. viznyelő
A viznyelő berogyásában dr. Veress Márton a Cholnoky Jenő barlangkutató csoporttal ta
lajszelvényt készitett. Ennek során a felső szintből Bős sp. csonttöredékei, valamint 
120-125 cm mélységből Laciniaria plicata /Drap./ csigafaj került elő. Az iszapolatban 
gazdag maganyag is volt, amelyet a Földtani Intézetből eljuttattunk Tatára, dr.Skoflek 
Istvánnak. 1981. január 9-én kelt határozását, amelyet visszaküldött Budapestre, most 
poszthumusz adjuk közre:
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fajok talaj 0-5 20-25 40-45 60-65 80-85 140-145 om
Aethusa oynapium 2 /db/
Atriplex of. tatarica 1
Amaranthus bllboldes 1
Ajuga Generensis 2 *
Carpinus betulus 2 2
Carex cf. divisa 7 1
Cerasus arium 3
Chenopodium strletum 2
Carex sp. 1
Carex panicea 2
faszén 9 1
Geranium sp. 2
lythrum sp. 1
Ktyosotis sp. 3 2
Rubus> Idaeus 7 1 5 7 3
Rubus sp. 1
Rumex of. patientia 1
Sambucus ebulus 17 3 13 10 11
Sambucus nigra 6 1 3
Setaria luteoens 4 2 3
Schoenopleotus sp. 1
Soabiosa ochreleuoa 4 2
Sdanum nigrum 1
Setaria verticillata 3 1
Tritioum cf. spelta 1
Tordylum maximum 3
Umbelliferae 1
indet. 1 2
bogár maradvány 1 1

54 29 34 26 18 2 1 db

Kígyó-völgy 2.az. barlang
Gy.: Álba Régla csoport a sárgásvörös szinti agyag felszínéről. MÁFI Gy.sz.: 1979/88.

Bufo sp. - varangy 
Aves indet. - madár
Rhinolophus hlpposlderos - kis patkósorru de

nevér
Chlroptera indet. - denevér 
Talpa eurpaea - vakond 
Sciurus vulgáris - mókus 
Cricetus oricetus - hörcsög 
Spalax sp. - földi kutya 
Glis glis - nagypele
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A fauna fiatal holooén korú. A szokásos leletek közül a földi kutya jelenlétével tűnik 
ki.
Bu.1ő-lik
Gyűjt.j Alba Regia csoport a végpont szifonjának kitöltéséből. MÁFI Gy.sz.; 1979/4-.

Bős sp. - marhaféle 
- Homo sapiens - ember

+ bronz-vaskori oserepek
Álba Regia-barlang
Gyűjt.; Alba Regia csoport. MÁFI Gy.sz.: 1979/57.

I. Equus caballus - lő /fekete szinű, rágott/
II. Sus sorofa - sertés /Koch-osuszda/

Fiatal holocén korúak.
1-43.sz. barlang
Gyűjt.; Alba Regia csoport. MÁFI Gy.sz.: 1979/58.

Bős sp. - marhaféle
Tábla-völgyj-barlang
Az Alba Regia barlangkutató csoport fekete szinű agyagos üledéket küldött a Földtani 
Intézetbe, amely fossziliát nem tartalmazott. MÁFI Gy.sz.; 1979/89.
Gyene s-pua ztai-barlang
1979-ben a Cholnoky Jenő csoport holooén korú osontmaradványokat gyűjtött.

Villányi-hegység

Somssitoh-hegy 2. lelőhelyen dr. Jánossy Dénes /ТТМ/ folytatta az évek óta tartó nagy
jelentőségű idős pleisztocén korú szelvény ásatását.




