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A LEGIDSEBB MAGVAB ÜSEMLS-LELET

KFiKTZüI MIKI.ÓS

Plioccn eltti ösemls-maradványok a Kárpát-medencében ritkaságok ;

fokozott mértékben az eocén leletek. Erdély áll az élen, ahonnan a ma sem csök-

kent óriási jelenetöségü Brachydiastemufherium iranssilvaniciun B o e c k h et

M a 1 1 y a s o V s z k y (1,2) és a Prohyrácodon orientalis K o c h (3, 4) középs-
eocén (lutéciai) leletein kívül néhány hasonlókorú, illetve fels-eocén, töredékes
szirénaleletet (5) ismerünk.

A magyar eocénbl a legutóbbi évekig egyetlen — hiányos — emlsleletrl
tudunk; sziréna-bordatöredékek a szépvölgyi ortofragminás mészkbl (5— 6).

1940-ben multszázadi gyjtés, sajnos, pontos lelhely nélküli — fels-
eocén — Amynodontidát, Amynodon Imngaricus néven (7), rákövetkez évben
pedig a felsgallai középs-eocén fnummulinás mészkbl az els óvilági Pro-
rastomidát, a legid.sebb szabású ismert szirénát, Sirenaims hímgariciis néven
(8) írtam le. További — nagyobb méret — sziréna töredékes maradványait
G y ö r f f y n é - M 0 t 1 1 M. ismertette az ürömi fels-eocénbl, Sirenavus
sp. megjelöléssel (9).

Az elmúlt két évben többször jutottak Bertalan K. és Szts E.
geológusok közvetítésével sziréna-bordatöredékek a M. Áll. Földtani Intézetbe,

melyek a dudari kszénösszlet fedjébep települt, de a fnummulinás mészk
alatti, yprési-emeletbeli molluszkumos homokból kerültek el.

Ez a jórészt csak borda-maradványokból álló lelet nagyjelentség, mert
nemcsak a legrégibb magyar semls-lelet, de világviszonylatban is a legrégibb

sziréna-maradvány, aminek jelentségét még növeli, hogy az eddig ismert eocén
szirénákhoz képest igen elrehaladott, tehát önálló fejldési vonalat képvisel.

A leletek leírása

Összesen 9 sziréna-maradvány került el Dudaron :

1. Egy hátcsigolya neurapophysise.
2. Egy repülborda 130 mm-es disztális darabja. Szélessége 43, vastag-

sága 35,7 mm. A bordadarab keresztmetszete ersen kerekített szabálytalan
négyszög, igen elrehaladt pachyostosis és osteosclerosis nyomaival, amennyi-
ben a csontszövete néhány apró likacstól eltekintve már teljesen tömör.

3. Egy repülborda 56 mm-es végdarabja. Keresztmetszete 36,7—26 mm,
de ez a méret még nem a borda legnagyobb mérete. Csontszövete elbbinél lika-

csosabb.

4.

Egy borda 64 mm-es középrésze. Keresztmetszete 32—18,2 mm, bels
oldalán laposabb hosszovális. Csontszövete középen gyengén likacsos.

5. -Elüls borda 175 mm-es darabja. Keresztmetszete 39— 23,5 mm. Szö-
vete teljesen tömör.

6. Egy borda 200 mm-es darabja fönt 29,8— 20,3 mm, lent 37— 19,2 mm
keresztmetszettel. jw

7. Egy repülborda 290 mm hürhosszú része (fej nélkül). Legnagyobb
keresztmetszete 39—20,6 mm.

8—9. Két bordafej-töredék.

Az összes bordatöredékek méretre nagyjából jól egyeznek, vastagság tekin-

tetében azonban két csoportra bonthatók. Az egyikbe (4—7. sz.) aránylag lapos
bordák tartoznak, mégpedig mind elüls (4— 6. sz), mind hátsó (7. sz.) bordák.
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egységesen 1:7— 1:9 közti szélesség—vastagság-aránnyal. A másik csoportba az
ersen megvastagodott repülbordák (2— 3. sz.) tartoznak, 1 : 2 körüli index-
szel. Utóbbiak csontszerkezetében még némi likacsosság mutatkozik, míg elb-
biek csontszerkezete teljesen tömör.

A megvizsgált anyag az egyik (7. sz.) repülöborda 1,9-es indexe miatt azt

a gyanút kelti, hogy esetleg két különböz — egy lapos bordájú, tömött csonto-
zat ü és egy megvastagodott bordájú de még valamennyire likacsos csontszövetü,

nagyjából azonos méret alakkal kell számolnunk, bár hátulsó és elüls repül-
bordák közt ebben a tekintetben igen tetemes eltéréseket ismerünk.

Összehasonlítás

Eocénkori szirénák leggazdagabb lelete az egyiptomi mokattami-emelet.
Olaszország-, Magyarország-ésJamaikából fontos leletekszármaznak. Igen hiányos
anyagot szolgáltatott Franciaország és Erdély. Olaszország kivételével vala-
mennyi középs-eocén, illetve fiatalabb (5).

Ebbl az anyagból összehasonlítás céljára csak a testméreteket és a bordák
pachyostotikus-osteosclerotikus elváltozásának mértékét használhatjuk fel,

mint hiányos anyagunkon is felismerhet jellegeket.

gazdag egyiptomi anyagban 3—4 kistermet alak (Protosiren fraasi

b e 1, Eotheroides aegyptiacam O w e n, Masrisiren abeli Sicken berg)
és egy nagyméret alak ( ,,Eotheriiim” sp. Sicken berg 1934) található

a középs-eocén ,,fehér mokattam’'-ban, míg a fels — auversi — mokattamban
két kö.zepes alak, az Archaeosiren stromeri Ábel és Eosiren libyca Andrews
mellett 1 — 2 kisebb Eotheroides-szeTÜ alak lép fel. Mindezek közül a Protosiren-

nél pachyostosis-osteosclerosis szinte alig mutatkozik, a többi középs-eocén
alakon viszont mértéke igen elrehaladott, de a csontok likacsossága még hatá-
rozottan megvan. A fels-mokattam alakjain a szivacsosság teljesen eltnt és

tömör csontszövetet találunk.

Az olaszországi Prototheriiim veronense (de Z i g n o ) auversi korú
maradványain a bordák csontanyagának , elváltozása kisméret.

A magyar középs eocén Sirenavus hungariciis K r e t z o i bordái M o 1 1 1

szerint (9) kevéssé pachyostotikusak, lapítottak, keresztmetszetben keskeny
ellipszist alkotnak. Keresztmetszetük legfeljebb 37— 21 mm (index : 1,8).

.\z ürömi fels-eocén briozoás márga szirénája — melyet M o 1 1 1 Sirenavus
sp. néven ír le (9 : 173— 185) — bordáin a pachyostosis nyomai szintén csak
mérsékeltek. Az elüls bordák szélességét 32— 35 mm-nek mérte, 19—20 mm-es
vastagság mellett. 25 mm-t meghaladó vastagságot hátsó bordán sem talált

(9 : 177).

Az erdélyi eocénkori leletek bordaanyaga két csoportra osztható : a mérai,
ucsu lát és kolozsmonostori leletek 36,5— 27,5 mm-es, vagy 12—28,2 mm-es
keresztmetszet mellett még mindig aránylag kevéssé jxichyostotikus, lapított

bordákat mutatnak és közel állanak a felsögallai— ürömi Sirenaviis-tipiishoz.

A másik csoportba sorolható alsójára! és bácsitoroki példányok azonban 36—
38 mm szélesség mellett 36—40 mm vastagsággal és nagyfokú pachyostosissal

elbbiektl ersen eltérnek. Fontos, hogy éppen ezek a maradványok idsebb
középs-eocén-koriak, míg a többiek priabonaiak.

Végül megemlítjük, hogy a Prorastorniis sirenoides 0 w e n maradványai
kis termet mellett csak gyenge csontszövetelváltozást mutatnak.

A francia leletek Sicken berg szerint (5) a Protosiren, ezenkívül esetleg

a Prototheriiim nemhez Jsoi'olhatók — tehát két kistermet, kevéssé pachyo-
stotikus-osteosclerotikus csoporthoz.

Összegezve a felsoroltakat, azt látjuk, hogy a dudari alsó-eocén maradvá-
nyokkal méreteik és bordáik elrehaladott pachyostosisa-osteosclerosisa alapján
az alsó mokattam „Eotheriiim" sp. S i c k e n b e r g ,

valamint az alsójára! és

bácsitoroki sziréna-maradványok vethetk össze. Lutécium utáni leleteken nem
figyelhetk meg ezek a jellegek, ami azt mutatja, hogy ez az alsó-középs-eocén

I
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nagytermet, fejlett csoport az auversium elölt kipusztult. Az eddig ismert
— és fejldéstörténetileg kivétel nélkül jóval sibb szabású — eocén alakok
-eltti fellépésükbl és korai kihalásából arra következtethetünk, hogy a szirénák

eredete még mélyebbre nyomul le a kréta-eocén határon és az eocén korai szaka-

szaiban már több, különböz fejldési ütemü csoportban virult.

A paehyostosis-osteosclerosis kérdése

N 0 p c s a F., a palaeofiziológia megalapítója az egyes vízi gerinceseknél

föllép pachyostosis és vele szorosan kapcsolódó osteosclerosis magyarázatára
az új életmód fiziológiai egyensúly-zavarait hozza fel (lOk 11, 12). Gondolat-
menetét Sicken berg (1.3) fejleszti tovább a szirénákra alkalmazva.

N 0 p c s a magyarázatát elfogadva, elször is ki kell emelnünk a fenti

folyamattal párhuzamosan fellép, Nopcsánál is igen élesen kiemelt, 'elcson-

tosodás-késleltetés tényét. Míg ugyanis az egyik oldalon periostálisan és bels-
strukturálisan messzemen elcsontosodással találkozunk, addig terminálisán a

synostosisok igen jelents késleltetése, st kiesése lép föl. Ha viszont az egész

folyamat egyszeren csak anyagcsere-zavar okozta egységes folyamat volna,

akkor a két ellentétes esemény nem léphetne fel párhuzamosan. Bonyolítja még
a kérdést, hogy míg a csontosodás késedelme a vízi életmód mellett (visszaporcoso-

dással karöltve) eléggé elterjedt, addig a túlcsontosodás néhány csoportra kor-

látozott.

Ezek- közt els helyen éppen a szirénák állanak. Viszont éppen ennél a

csoportnál a legbonyolultabb a kérdés. A diafizisek túlcsontosodásának és epi-

fizisek elcsöntosodás-visszamaradásának ellentmondását már említettük. Még
hozzáfzhetjük, hogy míg az elbbi fejldéstörténetileg eltnben van, addig
utóbbi - ha meg is lassúdott — tovább halad. Ez mind azt bizonyítja, hogy itt

többrl van szó, mint egyszer anyagcserezavar-okozta, fejldéstörténetileg
rögzített elcsontosodás-zavarról.

Ez annál valószínbbé válik a második ellentmondással : a súlycsökkenés
és súlynövekedés egyidej fellépése a szirénatest fejldéstörténetében. Míg ugyanis
a zsírréteg felrakódása és a tüd fokozott térfogatnövekedése egyik részrl az

emls-testet a víz felszínén tartja, másrészt pedig ugyanakkor hosszantartó
vízalatti tartózkodásra teszi alkalmassá, addig a túlcsontosodás ezeket igen

nagy mértékben — ha nem is teljesen — ellensúlyozza. És itt érkeztünk el' a

túlcsontosodás fiziológiás magyarázatának nehézségéhez ; helyesebben : az
egyszerbb funkcionális magyarázathoz.

Induljunk ki a szirénák etológiái viszonyaiból. Mint növényevk — tudjuk
— vízi növényekkel táplálkoznak, tehát tulajdonképpen vízalatti legel élet-

módot folytatnak. Ez sekély vízben, a vízfenéken való minimális mozgást, de
huzamos idzést jelent. A huzamos vizalatti idzés hatalmas tüdt"^ igényel, ez

viszont túlnagy felhajtóert jelent. Ennek ellensúlyozása vagy állandó lefelé

úszással, vagy ellensúllyal történik. Nagytüdejü, mélyre lebukó ragadozók eseté-

ben (melyek csak a préda felkereséséig és megragadásáig maradnak lent a vízben,

utána rögtön feljönnek, tehát úgyszólván egész vízalatt-tártózkodásukat élénk

úszás tölti ki) mint a cetek és fókák, tényleg aktív izomert állítanak szembe
a felhajtó ervel. Ezzel ellentétben a vízalatt, egy helyben, nyugodtan legelész
szirénák esetében a logikus morfogenezisnek megfelelen ellensúly lépett fel

túlcsontosodás formájában. A gondolatmenet helyességének jó próbája a mindig
tengeri régibb alakokkal szemben folyóvízi, vízfelszínen legel Trichechus-ok
csontszerkezetének vissza-szivacsosodása

.

Ebbl viszont az következik, hogy amennyiben a túlcsontosodás valóban
élettani eredet, akkor a szirénák esetében funkcionális-szelekciós alapon fejld-
hetett arra a fokra, amit oligocén— miocén képviseli elértek.
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M. K p e u 0 II :

J^peBHCHuiHe ocxaxKH MjieKOOHxaiomHx B BeHrpHH

B iinpcKOM «pyce a. Zíyaap, b necKax HauiJiiicb ocxaTKH peöpa ciipeHU. Onpeae.XH-
aocb asa Tiina: oana rpynna n.xocKoro, b HeKoropofí cxeneHii nopiicxoro, apyraa BbinyK-
aoro, n.iOTHOro OKOcxcHeHiiH. Mo>kho cpasuHTb iix c ocxaTKaMH, HaPiaenHbiMH b hidkhc-
AiOKKaxTaMCKO.M noatHpyce ii b TpaHCH.ibBaHHU. Ohh npeflCTpaB.iaioT coöoíí rpynny
pasBHTbix (Jiop.M BbicoKoro pocxa, HH>KHero n cpeaHero aoueHOBOro Boapacxa. Ohh hoh-
BHHHCb ao noHB.ieHHH 30ueH0Bb!x, öoaec KopeHHbix, ao CHX nop nep’enucaHHbix (})opMr

caeaOBaxe.ibHO npoiicxowaeHue cnpen yxoanx b .MeaOByio anoxy. B H»M<He-30LieH0B0H
3H0xe BcxpeaaifcTCH necKoabKO paaainiHO pasBnxbix rpynn.

Mto KacaexcH Bonpoca pacliyostosis-osteoschrosis o6bHCHeHne (}). h o n q a, no koto-
po.My peqb naex o (jin3HOjaorHqecKOM paccTpoíícTBe paBHOBeciiH, nenpaBnabHO, xaK
KaK oaHOBpe.MeHHO noHBaneTCH nepeoKocreHeHiie na oanOH cxopone h, na apyroií,
BaMcaacHiie, aa>Ke ii BbinaaeHue synostosis.

ripoTHBOpeqHT 3T0.My npeacTaBaeHiiK) ii pexonapuTHaauHH qacxo BcrpeqaiomaHCH
B c.xyqae Boanoro oöpaaa >kh3hh. CaeaoBaxejibHO 3to öojiee, qcM npocroe HapyiueHue
oÖMena BemecxB. Kan niixaioTCH xpaBOHaHue CHpenbi noa BoaoH? K 3X0My xpeöyioTCH
Kpynno paaBHXbie aerKiie. JlerKne, noanbie BoaayxoM, yBeaiiqnBaioT noaa>eMHyio cnay^
KOTopyK) aoawcH ypaBHOBecHTb pocx Beca, conpoBO>KaaiomHH OKOCTeneHHe. 3xo noa-
TBepmaaexcH B0306H0BaeHiie.M nopHcxofi cxpyKxypbi KOCTetí Bwaa Triclieclius, niixaio-

HIHÍÍCH B iiacTOHmee Bpe.MH Ha noBepXHOcxn peanux Boa-

Le pilis ancien vestige fossile de mamnüfére en Hongrie

par M. KRETZOI

Xous avons examiné parmi les fossiles recueillies par K. Bertalan et
E. S z ó t s dans des couches de l’étage yprésien á Dudar des fragments de cóte
et la neurapophyse d’une vertébre de sirénien.

L’importance de ces trouvailles c’est que de tels vestiges anciens de Mammi-
féres sont rares et d’autre part, ils représentent en comparaison avec les siréniens
connus une ligne d’évolution trés avancée, convergente.

Les fragments de cóte ont en général les mémes dimensions, mais on y peut
(listinguer un groupe piát (avec un rapport de 1 : 7 á 1 : 9 entre la largeur et

l’épaisseur) et un groupe fortement grossi (avec un index 1 ; 2). La structure de
ces derniers présente encore quelque porosité, celle des premiers est compléte-
ment compacte.

En comparaison avec les vest'iges de siréniens connus jusqu’ici l’on remarque
que les vestiges provenants de l’Eocén’ inférieur de Dudar peuvent étre comparés
á l’espéce Eolheriiim S i c k e n b e r g du Mokattam inférieur et aux vestiges de
siréniens de Alsójára et de Bácstörök, d’aprés leurs dimé'nsions et l’état avancé
d'ostéosclérose — pachystose.

'

De tels caracteres ne sont pás visibles sur les formes post-lutétiens, ainsi le

groupe á grande taille de l’Eocéne inférieur et moyen s’est éteint avant l’étage
au versien. Du fait de leur occuience précédant les formes éocénes beaucoup plus
archaiques jusqu’ici connues et de leur extinction précoce nous pouvons conclure
á ce cjue l’origine des siréniens s’étend au delá de la limité du Crétacé et de
TEocéne el que, mérne dans les périodes précoces de l’Eocéne il y avaient plusieurs
groupes á cadence d’évolution différente.

En étudiant la question de la pachyostose — ostéosclérose nous avons trouvé
que l’explication qu’en a donné F. N o p c s a, qui a supposé des troubles d’équi-
libre physiologiques causés par le nouveau genre de vie, n’est pás juste. A ce sujet
i! nous fant souligner que si d’un cóte nous rencontrons une division périostale et

supra-structurale, d’autre part on observe aussi terminalement un retardement
considérable des synostoses et mérne leur absence. Si la cause en était un simple
Irouble physiologique, les deux^phénoménes antagonistes ne pourraient pás avoir
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lieu simultanément. La qucstion est encore corroborée ])ar la fréciuence de la ré-

chondritisation qiii accom])agne le genre de vie aqualique a Topposition de la

surossification limitée et accrue des siréniens. On peut y ajouter encore que le

])remier phénoméne est généalogiquement en disparition, tandis que le second
continue encore quoique d’iine allré retardée.

11 est donc question de plus que d’un simple trouble physiologique. On j)eut

Irouver pour ce phénoméne une simple explication fonctionelle. Les siréniens sont
herbivores, ils ont donc une maniére de vivre de broutement subaquatique, ce
qui n’exige que trés peu de mouveiiient, mais un séjour en j)lace prolongé. Cela
exige des poumons puissants, ce qui augmente la force ascensionelle. Le contre-

balancement de cette force se fait chez les j)rédateurs i)ar de la force musculaire
active, puisqu’il ne s’agit que de saisir vite la proie. Dans le cas du séjour prolongé,
sous l’eau des siréniens le contre-balancement se fait pár la surossification. Une
bonne preuve de cette explication est fournie pár la réapparition de la structure
poreuse des os des Trichechiis paissant sur la surface dé l’eau qui coule.
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