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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Díscussiones Palaeontologicae) 22, (1975) Budapest.pp, ">5-108,

HOLOCÉN GERINCES BIOSZTRATIGRAFIANK 

KÉRDÉSEI ÉS TÁVLATAI

Kordos László

A Negyedidőszakon belül, a Pleisztocén kutatása már régen kellő 

figyelemben részesült, és a geológiában polgárjogot nyert, ellenben a Holo- 

cén kutatása máig is senki földje. Kezdeti, átfogó kutatások ugyan eddig is tör

téntek hazánkban, főleg az agrogeolőgia, pollenanalitika és természeti földrajz 

területén. Az utóbbi években a teljes geo- és bioszféra ősföldrajzi rekonstruk

ciójának kutatási fázisában a holocén központi kérdés lett, mivel a mához a leg

közelebb áll, s igy a képződmények sokirányú nagypontosságú vizsgálatokat 

engednek meg,

A holocén kor kutatásában legfontosabb alkalmazott módszerek: 

eusztatikus szintingadozások és azok környezetátalakitó hatásának komplex 

vizsgálata, eljegesedett területek fiatal peremi üledékeinek vizsgálata, geo

morfológiai elemzések, pollenanalitikai vizsgálatok, abszolút korhatározások, 

fizikai-kémiai abiotikus környezetrekonstrukciók, régészeti, kuturzoológiai és 

kulturflorisztikai vizsgálatok.

Ezek során különböző helyi és regionális kihatású sztratigráfiai 

és gyakorlati szintű kategóriák, megnevezések kerültek az irodalomba. A 

szinte áttekinthetetlen névanarchíában szükséges revízióra itt nem térek ki, 

csupán a leghasználatosabb, és jellegzetes fejlődésen keresztül ment "pre- 

boreális, boreális, atlanti, szcbboreálís, szabatlanti" elnevezéseket emlí

tem.

6048



96

SERNANDER, R. (1894) bevezeti az Ancylus-időn belül az arkti- 

kus, szubarktikiis. boreális; a Litorina-időn belül az atlanti szubboreális és 

szubatlanti periódusokat, mint a vegetáció változásaira alapitott, nem sztra- 

tigráfiai értékű klimatikus szakaszokat, Az Észak- és Középeurópai palinoló- 

giai vizsgálatok sokasodásával e klimaszakaszokkal azonosítható éghajlatvál

tozásokat regisztráltak, s a fenti nevek - néhány módosítással - biosztratig- 

ráfiai (pollen) alapon bio-klimasztratigráfiai egységekké kezdtek átalakulni. 

Újabban a holocénbeli pollenvizsgálatek világméretű elterjedésével a klima- 

szakaszok eredeti jelentésüket elvesztették, mivel azokat az egész Földre nem 

lehetett alkalmazni. így, vagy torz paleoklima-rekonstrukcióhoz jutottak, (fő

leg Európában), vagy megpróbálták a világméretekben is jelentkező és kimu

tató klimaváltozásokhoz alakítani a sernanderi szakaszokat, így lett pl, az at- 

lantikum klimaoptimum, a holocén legjelentősebb klimafázisa. Legáltalánosab

ban a harmadik irányzat terjedt el, miszerint az eredeti jelentéstől függetle

nül e neveket (mint a leghasználatosabbakat), az abszolút korhatározásokkal 

szűk hibahatárok között tartható kronosztratigráfiai, és egyben geokronoló- 

giai egységekké tették. Az egyes szerzők által igy meghatározott időinterval

lumok is sajnos jelentős fedéseket tartalmaznak.

A fenti példa is mutatja, hogy a holocén sztratigráfiája az ism ere

tek rohamos fejlődése miatt jelenleg igen mozgalmas fázisban van, s ennek 

figyelemmel követése a gyakorlati geológus számára is lényeges.

A holocén gerincesek alaposabb vizsgálata, s azok sztratigráfiai, 

történeti állatföldrazi vizsgálata néhány eddigi kezdeményezéstől eltekintve 

a jövő feladata. Előre ki kell jelenteni, hogy a holocén gerinces biosztratigrá- 

fiáját ki lehet épiteni, s arra főleg gazdasági és kultúrtörténeti okokból szük

ség is van. Mi alapozza meg ennek lehetőségét?

A Pleisztocén legutolsó, és valószinüleg legjelentősebb hidegkilen

gése az un, Würm III. kb, 18-20 000 éve tetőzött. Az ezt követő hűvös kilen

gések után, 9-10 000 körül jelentős felmelegedés, majd tendenciájában me-
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lég klimaingadozások következtek napjainkig. Ez utóbbi szakasz a holocén.

A pleisztocén-holocén határán olyan nagyarányú és éles gerinces faunaváltás, 

tapasztalható, amilyen a pleisztocénben is ritkaság. Ennek következtében a 

felső-pleisztocénben bekövetkezett faunahullám fajai közül a szélsőségesen al

kalmazkodott hidegtürő fajok kihaltak, vagy visszaszorultak, A széles türő- 

képességü, valamint addig pejus körülmények között élt "pleisztocén" fajok 

felszaporodott egyedei, ill, a megváltozott életkörülményekre bevándorló uj 

fajok alakították ki a "holocén” faunát, amely továbbfejlődve, s az embertől 

befolyásolva uj faunahullám ("biozőna", "Oppel-zóna") kifejlődését indíthatja 

meg. Ennek a folyamatnak a vizsgálata adja az alapot a földtörténet talán lég-
V *

rövidebb idejű egységének még további részekre bontását. A holocén gerince

seken nyugvó biosztratigráfiájának kialakitásában a problémák is ebből a sajá

tos pontossági szintből adódnak, Ezeket a következőkben lehet összefoglalni:

1. A gerinces biosztratigráfia sztratotipusainak kijelölése és 

kapcsolása az időskálához,

2. Általános biosztratigráfiai nevezéktani kérdések megoldása.

A holocén önmagában olyan idő-kiterjedésü, mint a tengeri üledékes kőze

teknél a rétegtani határ vonala,

3. Modell egy "interglaciális" szakasz bevezető fázisaira, ős

lénytanban a "biozőna" szintű faunahullám váltására, ahol az "egybeeső" 

tartomány zónák és a "csúcspont” zónák vizsgálatával a sajátos mikrokér- 

déseket kell megoldani,

4. Az időtényezőnek 500-1000 évre, vagy még kisebb egységre 

való szoritása magával hozza a fácieskülönbségek okozta alapvető faunaelté

rések figyelembevételének fokozott szükségességét.

5. A pontosság megköveteli a populáció (krono- és topopopulá- 

ciő) szintű és fenogenetikai jellegű munkálatok bevezetését is, amelynek 

nagyobb időintervallum esetén nemhogy jelentősége nincs, de nem is lehet 

elvégezni.
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kell.

6, Az ember környezetátalakitő hatásával fokozottan számolni

A fenti általános és módszertani kérdéseket az alábbi példákon 

szeretném illusztrálni:

a,/KRETZO IM , (1957, 1961, 1969) a Jankovich-barlang finomrétegtani 

faunaanaiizise alapján a holocénben lezajlott faunadominancia eltolódások, 

valamint az ezekből adódó klimatológiai változások alapján felállította a Ba- 

jóti, Körösi, Bükki és Alföldi szakaszokat, Azt, hogy e szakaszok csak egy 

mikrokörnyezet fácieshatárain beiül érvényesek, vagy eredeti tartalmukat 

kibővitve nagyobb terület biosztratigráfiai korrelálására lesznek alkalmasak, 

a további részletes kutatásoknak kell eldönteni,

b /  A Kis kőháti-zsomboly (Bükk-hegység) 3, lelethelyéról előkerült, s ál

talam feldolgozott igen jő megtartású, mintegy 483 egyedhez tartozó kis pat- 

kósorru denevér (Rhinolophus hipposideros) csontmaradványai alapján popu

láció szintű vizsgálatot lehetett végezni, amelynek fő eredményei a követke

zők:

A Rhinolophus hipposideros dominanciájával jellemzett fauna a 

holocén klimaoptimumával (atlantikum) volt azonosítható korú, A biometriai 

vizsgálatsorozattal meg lehetett állapítani, hogy a populációban a fiatalok 

18 %-kal, a kifejlett állatok 82 %-kal voltak képviselve, A fiatalok nemi meg

oszlása: hím 70%, nőstény 30%, mig a kifejlett példányoknál him 68%, nős

tény 32%, A biometriai adatok alapján a kis-kőháti atlantikumi kis patkósorru 

denevér a mai, Magyarországon élő alakkal szemben erősebb és nagyobb 

mellső végtagokkal, rövidebb lábakkal, nagyobb koponyával (elsősorban arc

koponyával) és felső fogakkal, hosszabb és keskenyebb alsó caninusszal, M^- 

vel, és M -mai rendelkezett, így az idősebb, tehát elvileg primitivebb popu-
O

láció mozaikevoluciósan eltér a ma élőtől, s a rendszertani kérdések tisztá

zásától függetlenül is megállapítható, hogy az atlantikumban, vagy már a 

boreális szakaszban délről benyomult a Kárpát medencébe egy a mai fajtól 

mozaikevoluciósan eltérő Rhinolophus hipposideros alak, amely a pleiszto

cén kiimájához előzőleg specializálódott, az újabb klimaváltozáshoz alkalmaz-
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kodni nem tudott, kihalt, vagy elterjedési területe eddig ismeretlen terület

re szűkült, Helyét újabb hullámban, valószinüleg a szubboreális szakaszban 

a szintén délről érkező és kiterjeszkedő mai Rhinolophus hipposideros váltja 

föl. E faj populációjának vizsgálata a barlangklimatolőgiai eredmények isme

retében barlangi és felszini paleoklimatolőgiai számitásokra is módot nyújtott, 

miszerint a Bükk-hegységben a holocén klimaoptimuma idején 800-900 m-en 

10-11 °C, 200-300 m-en 13-14 °C lehetett az évi középhőmérséklet a mai, 8, 

ill. 10 °C -al szemben.

E vizsgálat tehát azt mutatja, hogy szerencsés lelőhelyeken a 

populáció szintű, statisztikai vizsgálatokkal a fauna-dinamika vizsgálatok 

újabb, részletesebb képet tárnak föl, miközben a paleoökológiai ismeretek 

bővülésével a holocén sztratigráfiáját is finomitani lehet.

c, /  A Bükk-hegységben és az Aggteleki -karszton újabban feltárt mintegy 9 

lelőhely 25 lelethelyének gerinces fauna vizsgálata kimutatta, milyen jelen

tős fácies eltérések jelentkezhetnek földrajzilag és geológiailag hasonló terü

leteken is. A legszembetűnőbb fácieskülönbség, hogy mig a Jankovich-barlagban 

a mezei pocok egyeduralma jelenti a holocén-fauna kezdetét, addig a Bükkben 

és Aggtelek környékén ugyanez a földi- (Pitymys) és erdei pocokra (Myodes) 

mondható el. Különbség mutatkozik a pleisztocén fajok továbbélésében is a 

Bükk és az Aggteleki-karszt között, Mig a Bükkben a faunaváltás jelentős ré 

sze már a boreális szakaszban megtörtént, addig az Aggteleki-karszton csak 

az atlanti szakaszt követően alakult ki a mai fajösszetétel. Az Aggteleki-karszt

on, a Nagyoldali zsomboly faunáinak vizsgálata alapján nyomon lehetett követ

ni az ember bronzkorban kezdődő erődirtásának tevékenységét, amelynek e- 

redményeképpen visszafordíthatatlanul megváltoztatta a kisemlősfajok aránya

it, s teret engedve a kártékony rágcsálók elszaporodásának.

E példa a kis területek között mutatkozó jelentős, gerinces fauná

ban mutatkozó fácieskülönbségekre szeretett volna rámutatni,

A holocén rétegtani kutatásában fejlődést az uj módszerü és fel

dolgozása minél teljesebb sztratotipusok alapján kiépitett, a gerincesekre
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alapított, az eredményektől függő szintű biosztratigráfiai egységek kidolgozá

sa, amelyek nem az egyéb mődszerü kutatások alapján kiépített rendszerek 

helyett, hanem azok mellett a gerinces maradványokkal foglalkozók számára 

készül. Szükséges minél szorosabban korrelálni a gerinces biosztratigráfi- 

át az egyéb (palinolőgiai, archeológiái stb ,), de főleg az abszolút kronológia 

eredményeivel s kerülni kell minden , az éghajlati változásokra közvetlenül 

épülő sztratigráfiai beosztást. A holocén geokronológiai felosztását pedig né

hány szerencsés, de minden oldalról alaposan kutatott sztratotipus legáltalá

nosabb összefüggéseinek kiragadásával kell kiépíteni,
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