
AZ ŐSLÉNYTAN LEGÚJABB EREDMÉNYEI. I. Paleornitologia.

Jánossy Dénes

A jelenleg élő madárvilág képviselőiről tudunk a legtöbbet a különböző 

gerinces állatcsoportok közül és a madarak a modern származásiam elméletek 

megalkotásában is rendkivül jelentős szerepet játszanak (Mayr, 1903). Ugyan - 

akkor a madarak eredetének fosszilis dokumentációja még mindmáig - más ge

rinces osztályokéhoz képest - igen szegényes. Azt, hogy Európában ezen a té - 

ren az utóbbi évtizedekben milyen kevéssé gyarapodtak ismereteink (és Észak - 

Amerika kivételével más kontinenseken is), legjobban mutatja az a tény, hogy 

Lambrecht klasszikus monográfiáját (1933) változatlan alakban kiadták 1964-ben 

és ez ma is a legjobb összefoglalásnak számit a fosszilis madarak leleteit ille 

tőleg.

Rátérve a legősibb madárleletekre, meg kell említenünk, hogy nem

régiben publikálták az ötödik Archaeoptery%: leletet (Wellnhofer, 1974), mely az 

Eichstütti Múzeumba került és mindössze abban különbözik az eddigiektől, hogy 

mintegy egy harmaddal kisebb azoknál. Azonban valamennyi eddigi "gyikmadár"- 

maradvány geológiailag azonos korú formációból és földrajzilag is igen kis tá - 

volságban egymástól került napvilágra. Ezek legfeljebb két-három fajt képvisel

nek, és sem közvetlen elődeikről, sem pedig esetleges utódaikról mindmáig 

semmit sem tudunk.

Az egyetlen, az Archaeopteryx-nél régibb, "ősi madárleletként" leirt 

maradvány az észak-amerikai kimmeridgei korú Laopteryx volt (Marsh, 1881). 

Brodkorb (1971) legújabb revíziója rámutat arra, hogy egy koponya hátsó töre

dékéből álló lelet legnagyobb valószínűség szerint egy repülő sárkány-gyiktól 

származik és igy a madarakkal közelebbi rokonságába nem áll.
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Ismereteink minden hiányossága mellett is az elmúlt 15 évben néhány, a 

madarak eredete szempontjából jelentős kréta-időszaki szórvány-lelet is előkerült. 

Az uj leletek legtöbbje észak-amerikai eredetű és eddig hat ma is élő rend képvise

lői mellett három kihalt rendbe sorolható maradványokat ismerünk (jelenleg kb. 36 

krétaidőszaki madárfaj ismeretes, melyek mintegy 20 genus-t és 14 családot kép - 

viselnek). A gólyaalakuak (flamingók, Íbiszek stb.), búvár alakúak, vocsökalakuak, 

evezőlábuak (kormoránok, pelikánok), guvatalakuak, lilealakuak, Hesperornis- és 

Ichthyornis -alakúak, - melyek eddig a kréta különböző szakaszaiból kerültek nap

világra, kivétel nélkül vizimadarak, sőt a vizi életmódhoz szélsőségesen alkalmaz

kodott formák voltak. Az Archaeopteryx-en kivül a legrégibb szárazföldi madár

maradvány bizonyító ereje még mindmáig nem tekinthető teljesnek ; Ez néhány 

toll-lenyomatból áll, melyeket 1966-ban tettek közzé (Talent et al.) és az ausztrá

liai Victoria terület Koonwarra Formációjából származnak. Abszolút korukat 130 

millió évben határozták meg, ami alsó krétának felelne meg. Erről természetesen 

további részleteket nem tudunk mondani. Egy egyértelműen szárazföldi madár- 

csontlelet a felső krétából származik, ez az Alexornis antecedens Brodkorb, 1976. 

Csontfelépítése hasonló egyes mai trópusi szalakóta- és harkályfélékéhez, de any- 

nyira kiegyénült oszteológiai jellegei vannak, hogy leirója a fajt uj rendbe sorolta 

(Alexornithiformes). Ugyancsak felső-kréta (?középső campani) szárazföldi lelet 

került elő legújabban Mongóliából a struccalakuak további rokonsági köréből : 

Gobipteryy minuta Elzanowski, melyre a szerzője a Gobipterygiformes rendet 

alapította (Elzanowski, 1974, 1977).

A mezozoikus madarak ismerete tehát még ma is rendkívül hiányos, - 

- Európában az elmúlt fél évszázadban szinte semmit sem gyarapodott, - ennek 

ellenére már ezek alapján is feltételezhető a madarak osztályának polifiletikus 

kialakulása. Elég, ha meggondoljuk, hogy az Archaeopteryx és a legősibb flamin

gók (GaUornis_ £traeleni Lambrecht, 1931, rendszertani hovatartozásának reví

ziója Brodkorb, 1963) között geológiai értelemben rendkívül csekély az időkülönb

ség (legkevesebb 3, legtöbb kb. 25 millió év), terciér analógiák alapján az egy

másból való kialakulás rendkívül valószínűtlen.
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Még itt kell megemlítenünk, hogy egyre több adat szól amellett, hogy a 

fogascsörü mezozoikus madarak "meséje" szertefoszlóban van. Az Archaeopteryx 

és Hesperornis kivételével eddig egyetlen madárnál sem volt bizonyítható a fogak 

jelenléte. Az irodalomban az utóbbi évekig mélyen gyökerezett az a felfogás, hogy 

a krétaidöszaki madarak jellemző "primitív bélyege" a fogascsőrüség volt 

(Lydekker, 1896 nyomán). Utóbb kiderült, hogy a legtöbb idesorolt madár állkap

csa ismeretlen és csak feltételezett, és az ilyenként leirt egyéb állkapocstöredékek 

egyértelműen hüllőktől származónak bizonyultak.

Visszatérve a mai madárvilág kialakulására utaló leletekre, megállapít - 

hatjuk, hogy mindmáig a 32 recens rend közül 26-nak a megjelenéséről tudunk az 

eocénben, vagy legalábbis az eocén-oligocén határán. A paleocénben csupán egy tá- 

gabb értelemben vett nappali ragadozó (mégpedig egy keselyű ; Lithornis vulturinus 

Owen, 1841), valamint a baglyok (eddig szintén egyetlen képviselővel: Ogygoptynx 

wetmorei Bich-Bochaska, 1976) rendjei lépnek fel uj, nagyobb rendszertani egysé

gekként. Az eocénből a szorosabb értelemben vett strucc-, nandu-, a történeti 

időkben kihalt Aepyornis-, pingvin-, viharmadár-, lúd-, tyuk-, szalakóta-, har

kály- és verébalakuak már ismertek. Ehhez csatlakoznak a franciaországi quercy-i 

foszforitokból (valószínűleg az eocén-oligocén határa) napvilágra került galamb-, 

kakukk-, lappatyu-, sarlósfecske- és trogon-alakúak.

Egyes csoportok hiánya a korai harmadidőszakból nyilvánvalóan a fosz- 

szílis dokumentáció hiányosságából ered. Ennek tudható be, hogy pl. a dél-ameri

kai tinamukat és az ausztráliai kazuárokat csak a pliocéntől, a papagájokat csak a 

miocéntől ismerjük stb.

Mint arra már a mezozoikus madarakkal kapcsolatban utaltam, az elmúlt 

mintegy negyven-ötven évben Észak-Amerikában szinte megszakítatlanul folytak 

fosszilis madarakkal kapcsolatos kutatások, addig Európában ez a tudományág 

ugyanebben az időszakban, főleg ami a harmadidőszaki és alsóbb pleisztocén anya

got illeti, - igen elhanyagolttá vált.
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Részben ezért, részben amiatt, mert Lambrecht halála után egyedül - 

állóan gazdag, régi gyűjtésű, főleg alsó pleisztocén madáranyag maradt feldol

gozatlanul területünk lelőhelyeiről, érdemesnek látszott ennek feldolgozása, il

letve revíziója. Ezt a munkát az elmúlt években rendszertani egységek szerint 

haladva igyekeztem elvégezni (Jánossy, 1976a, 1976b, 1977) és ez a feldolgozás 

mind rendszertani, mind rétegtani szempontból sok újdonsággal szolgált. A hely- 

hezkötött életet élő, nem vonuló madarak leletei (elsősorban a tyúkfélék és a 

szorosabb értelemben vett fajdok) fellépésének egymásutánja a kisemlősök válto

zásaira épített pleisztocén finomrétegtani sorozat még részletesebb tagolásában 

segítségünkre volt. Emellett a Kárpát-medence madárfaunájának kialakulásáról 

olyan faunagenetikai kép alakult ki, ami világszerte egyedülálló. A munka során, 

sok egyéb közt 12, a tudományra nézve uj madárfaj is leírásra került.

Különös súlyt helyeztem a feldolgozás folyamán az eddig e téren legjob

ban elhanyagolt veréb-alakuak vizsgálatára, s e helyen e vizsgálatok eredmé - 

nyeire szeretnék kissé részletesebben kitérni.

A verébalakuak, vagy "énekes madarak" rendjének fosszilis dokumentá

ciójára még fokozottabb mértékben mondhatjuk el ugyanazt, mint a madarakról 

általában: a ma élő 8000 madárfaj közül 6000 sorolható ebbe a csoportba, vagyis 

a jelenlegi madárfajoknak több mint kétharmada. A verébalakuaknak azonban 

nemcsak szegényes a fosszilis dokumentációja, hanem még a napvilágra került 

leletek nagy része is a nagyfokú csonttani homogenitás miatt feldolgozatlanul ma

radt. Erre jó példa az az eset, mely az igen gazdag miocén wintershof-west-i 

madáranyag feldolgozása során történt, amikoris az egyéb madáranyagot isme

reteink jelenlegi szintjén feldolgozó szerző az énekesmadarak csoportját szándé

kosan mellőzte (_BaUmann,_ 1969).

E tények ismeretében és néhány ilyentermészetü hazai fosszilis lelet 

kapcsán az elmúlt években elkezdtem ennek a csoportnak az újbóli csonttani re

vízióját. Már régóta ismeretes, hogy az énekes madarak felkarcsontja rendszer- 

tanilag a legjobban értékelhető bélyegeket mutatja. A vizsgálat megkezdésekor
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magam sem fűztem sok reményt ahhoz, hogy ezen a téren megfelelő eredményt 

sikerül elérnem. Mint ahogy azonban a fosszilis rágcsálók rendszertanában is 

az erős mikroszkópi nagyitás forradalmi változásokat hozott, e téren is kis rész

letek igen erőteljes nagyításával kísérleteztem. Ennek során kiderült, hogy a fel

karcsont légnyilásainak finomszerkezete alapján a 18 európai verébalaku család 

is jól körülhatárolható csoportokat alkot, melyek sokban egyeznek az eddigi, 

tollazat alapján álló rendszerezéssel, de egyes esetekben eltérnek attól.

A vizsgálatok körébe az európaiakon kívül, - a londoni British Museum- 

ból és a berlini Humboldt Museumból kölcsönzött anyag segítségével az európaiakon 

kívül 10, állatföldrajzi szempontból területünkhöz kapcsolódó paleotrópikus 

(orientális) család megfelelő csontjait is bevontam és ennek révén kiderült, hogy 

oszteológiai alapon jól körülhatárolható csoportok különböztethetők meg ezek so

rában is :

1) így a virágjárók (Dicaeidae) és nektármadarak (Nectariidae) felkar

csontja sokban közeláll az európai pintyfélékéhez, azzal a különbséggel, hogy a 

két légnyilás közötti csontos válaszfal (tuberculum médiaié) sokkal vékonyabb azo- 

kénál.

2) A második csoportot a rigószerü Turdoidina-k (vagy inkább önálló csa

ládként: Turdoididae), bülbülfélék (Pycnonotidae), levélmadarak (Chloropseidae) és 

pápaszemes madarak (Zosteropidae) alkotják. Ezeknél a "felső" légnyilás (fossa 

tricipilalis) csaknem egészen hiányzik, az "alsó" pedig (fossa pneumoanconea) disz- 

tálisan erősen megnyúlt gödröt képez, ami európai alakoknál sohasem fordul elő.

3) Végül a ricsókák vagy szélesszájuak (Eurylaimidae), pittafélék (Pit- 

tidae) és drongó-félék (Dicruridae) felkarcsontja alapvetően eltér az európaiaktól 

és az előbb felsorolt orientális alakoktól is. Ezeknél egyéb alaktani eltérések mel

lett a csontok levegőtartalma, szivacsos volta és ezzel egyidejűleg a külső légnyi- 

lások redukáltsága jellemző.
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Ezzel a beható analízissel sikerült kimutatni, hogy hazai pliocén üledé

keinkben (Osztramos 1, Csarnóta 2 stb.) a rigószerü Turdoidina-k kihalt képvi

selői fordulnak elő. Ez ős éghajlattani szempontból is figyelemre méltó, mint - 

hogy az alcsalád (vagy más rendszerezés szerint család) valamennyi ma is élő 

képviselője az ázsiai-afrikai félsivatagok lakója.

Nyitott kérdés marad természetesen, vajon a fent vázolt morfológiai 

analízis alapján felállított csoportok valóban rokonsági viszonyokat vagy csak 

konvergencia-jelenségeket tükröznek-e. Függetlenül azonban ettől, a törzsfej

lődési kapcsolatok kibogozásában előbb-utóbb csakis ezzel, vagy hasonló mód

szerekkel tudunk előbbre jutni.

A jelen kis áttekintéssel, illetve a kutatásterület néhány "mozaik-sze

mének" kiragadásával csupán arra óhajtottam rámutatni, hogy a madarak őslény

tanának kutatásában mindmáig milyen rendkívüli perspektívák rejlenek.
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A krétaidőszaki madárleletek időbeli eloszlása jelenlegi is

mereteink szerint. Részletesebb ismertetés a szövegben.

Paleotrópikus (orientális) csoportok recens képviselőinek 

felkarcsontja a verébalakuak rendjéből, a légnyilások külön

bözőségének bemutatására (a csontok felső részén) (vala

mennyi erős nagyításban).

a) virágjáró (Dicaeum cruentatum), az első csoport képviselője

b) napmadár (Leiothrix argentauris), a második csoportból és

c) pitta (Pitta sp.) a harmadik csoport jellemző alakja.

Részletesebb ismertetés a szövegben.
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