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A Hipparion-nemzetségre felállított kétszáznál több faji—alfaji taxon rendszer
tani zavara lehetetlenné teszi a pannon gerinces faunak e vezéralakjának pontosabb 
meghatarozásat A nehezseg átmeneti athidalasara a szerző a magyarorszagi -  sztrati- 
graflailag jól rögzíthető korú -  lelőhelyek ep Hipparion-metapodium anyaganak 
hosszusag-szelesség adatat veve alapul 7 jól elkülöníthető allometria-tipust (egy uj 
H intrans) tud a Kárpát-medence Hipparionjai közt megkülönböztetni es ezek időbeli 
elterjedeset is korvonalazni A magyar pliocen Hipparionjai ugyanazt a nagysagbeh 
fokozatos kisebbedest mutatják, mint amilyet az Equus s 1 eseteben mar regen is
merünk

A Paratethys területeken fokozatosan tért vesztó tengeri — es tért nyerő terresztri- 
kus — képzódmenysorok retegtananak tanulmányozása érthetően igyekszik e kepzod- 
ményváltas időpontját mindkét uledékcsoportbol szármázó index-alakokkal biztosítani, 
illetve korrelálni

Ez a gyakorlat több mint egy évszázad óta ismert Az utóbbi évtizedek' retegtam 
ismeretanyagának gyarapodása azonban az általában leginkább használt — mert részben 
leggyakrabban előforduló, részben viszont aranylag könnyen meghatározható — makro- 
fosszíliak megjelenési, illetve kihalási idejének az eddiginél pontosabb rögzítését szüksé
gessé és egyben lehetővé is tette így pl az ormányosok első európai felbukkanása mai is
mereteink szerint (Mein  1975, F ahlbusch  1976 160—167) nem a miocén -  mint ko
rábban hittek —, hanem a (nyugati) felso-burdigali alsó hatarat (eggenburgi—ottnangi ha
tára) vonja meg Ezzel szemben a szintén oligocen—miocén határjelzőnek tartott Anchithe- 
rmm megjelenese a burdigali aljára esik, tehat kb az egeri-eggenburgi hatarra Regebben 
az Anchithenum eltűnésével és a Hippanon megjelenésével jeleztük a szarmata—pannon 
határt, miközben a két Equida nemzetséget egymást kronologiailag kölcsönösen kizaro- 
ként tartottuk számon

Pannon Hippanon faunáink viszonylagos gazdagsága es ezeken belül a Hippanon 
nemzetség domináns faumsztikai szerepe lehetővé teszi egyrészt az Anchitherium es 
Hippanon nemek „váltásának” tisztázását, másreszt a Hippanon megjelenesenek, nemen 
belüli faj váltásainak és eltűnésének jobb kronológiai megismerését



Az Anchithenum aurelianen.se fajt nemrégen még a miocén egyik index-fajaként 
tartották nyilván Egyetlen ismert spanyolországi, az alsó-pliocénbe átnyúló előfordulását 
helyi túlélésként vették tudomásul, eppelsheimi leleteit viszont miocénből történt bemo
sásnak könyvelték el A diósdi legalsó (K r e t z o i 1961 208-214), a balatonakarattyai 
(K r e t z o i in F o d o r , 1971 217, 222), a rudabányai (K r e t z o i et al 1976 365—384), 
valamint az also-ausztriai gaiselbergi (Th en iu s  1950 174—181) alsó-pannon előfordu
lásai — elvetve a korábbi álláspontot, mely szerint az eppelsheimi leletek egy részé a mio
cénből bemosott — semmi kétséget sem hagynak abban a vonatkozásban, hogy azAn- 
chithenum az egész alsó-pannonon végigvonul, legalábbis Kozép-Európaban (1 táblá
zat) Külön jelentősége van gaiselbergi, eppelsheimi és rudabányai előfordulásának, mert 
mindhárom lelőhelyen a Hipparionnal együtt fordul elő Hozzá kell azonban tennünk, 
hogy mindhárom helyen már csak ritkaságképpen lép fel, az Anchithenum  két elsőként 
említett előfordulási helyén a fauna uralkodó eleme a Hippanon, mely Rudabanyán a 
Suidákat és a Hommoideákat követi csak gyakoriságban

*

A Kozépső-Paratethys területén a Hipparion tekinthető a leggyakoribb szárazföldi 
fosszüiának, ez önmagában is indokolja azt a törekvésünket, hogy — paleontológiái es 
paleookológiai jelentőségén túlmenően — rétegtam—kronológiai céljamkra is szélesebb 
korben hasznosítsuk előfordulásait, melyek gyakorlatilag az egész pannon lelőhelyhálo- 
zatra (K r e t z o i 1982) kiterjednek

Az első kérdés, melyre most mar határozott választ tudunk adni a Hippanon 
nemzetség felbukkanásának időpontja területünkön Tekintettel arra, hogy a Hipparion 
invázió azonnal dommáns faumsztikai szerepben indul el mindenütt, ahová egyáltalán 
elér, a kérdésre viszonylag könnyen tudunk válaszolni Először is megállapíthatjuk, hogy 
legalsó pannon faunás sorozatainkban Hippanon maradványoknak eddig nyomát sem ta
láltuk, ami — említett dommáns mégjelenésuket figyelembe véve — azt bizonyítja, hogy 
ebben az időszakban még nem értek el területünket Ezt igazolja kevésszámú, ebből az 
időszakból eddig ismert genncefaunank is Sopron, volt Bo h r -fele öntödei homoknyerő 
(Kr e t z o i 1941 261-268, V itális 1954 370-375), Diosd 1 (K r e t z o i 1961 208- 
214) Első biztos Hipparion leleteink a bodvai emelet szintjéből, a banaticás rétegekből 
kerültek elő, elsősorban Rudabányáról (K r e t z o i et al 1976 365-384), ahol -  akár
csak a subglobosás rétegekben másutt is — még Anchitherium kíséreteben fordul elő

Ha Hipparion leleteink hatalmas térbeli elteqedesuk es leletsúrűseguk ellenére sem 
tudtak a „vezérkovulet” szerepének megfelelni, annak igen egyszerű oka van nagy areális 
kiteijedésuk es így igen változatos okológiajú területeken való — gyakorlatilag mindenütt 
domináns — előfordulásuk eleve nagy morfológiai—allometnkus variálást biztosít a nem
zetség képviselőinek Ennek tudható be, hogy ma már csupán az ovilagi előfordulások 
anyagai veve figyelembe, 200-at meghaladó taxon-szamba ütközünk Ebben a zűrzavar
ban érthető, hogy jelenleg nem akad olyan specialista, aki egy eurazsiai Hippanon leletet 
faj—alfaj szintű taxomg meg tudna, pontosabban meg merne határozni Így faunáik do-



A Hipparion-fajok időbeli elterjedése a Kárpát-medencében I tab la za t
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minans elemet, a Hippariont vagy csak Hipparion sp ind jelzéssel, vagy a semmitmondó 
regi általánosítással Hipparion gracile, esetleg H primigemum néven sorolják föl Nem 
mond többet, ha uj, lokális név alatt szerepeltetik Hipparion anyagukat, formális diagnó
zist adva az „új taxon”-rol

A fogazatra, esetleg a preorbitális mélyedésre, vagy végtag-aranyokra felállított 
rendszer csődjéből egyelőre úgy látszik, nehéz lesz kijutni Szukségmegoldásként azonban 
a szintek kronotaxonáhs és populaciostatisztikus adatainak rögzítésével populációról po
pulációra fűzve a láncot, mégis eljuthatunk egy olyan mikrotaxon-mozaikhoz, mely ter
heli és időbeli fonadékával — ha a rendszertan kérdéseit nem is oldja meg — hozzájárul 
kronosztratigráfiai ismereteink további gazdagításához E célból megkíséreltem a Hippa- 
rzorc-metapodiumok ép példányait — amelyek a több ezerre rugó Hipparion leletszámhoz 
képest elenyészően kis mennyiséget tesznek ki — metrikusan összevetni és ennek alapján 
a morfológiailag nem rendszerezhető anyag részére legalább allometnás kategóriákat te
remtem A metatarsalek és metacarpalek hosszúsági es legkisebb szélességi adatanak szó
rásdiagramban való ábrázolásával arra az eredményre jutottam, hogy Hippanonjaink 
bizonyos kronológiai—morfometnai csoportokba rendeződtek (1 ábra)

A szórásdiagramokból egyöntetűen bontakozik ki felső-pannonunk (tehát a balta
ván emelet) felső részének, az „Unió wetzleri”-s (bérbaltavan) lelőhelyeknek akisméretű, 
közepesen zömök alakja („A”-forma, valószínűleg// microdon K o r m o s ) ,  mely esetleg 
már Sümeg Hipparion faunájában is fellép — hatvani előfordulására nincs adatunk —, 
viszont további „wetzlerí’-s faunáinkból (Polgárdi, Hosszúpereszteg) szintén ismert 

Másik, az előbbitől élesen elkülönülő, karcsúbb, hosszabb végtagú alak a — csak- 
ván — „B”-forma (H csakvarense K r e t z o i ) ,  melyhez hasonló méretű — ha nem is azo
nos — Baltavárról is előkerült, de ehhez áll legközelebb a galgahévízi metatarsale is Ebből 
következik, hogy Csakvár felső-pannonja alsó részének (csakvánum) Hippanonja a típus- 
lelo'helyen kívül esetleg még később (Galgahévíz -  sumegium-hatvanium7) is élt Nem 
tartanám elfogadhatónak egy csákván nagy forma létezését, ha azt nem valószínűsítené 
egy-egy metatarsale és metacarpale így azonban ajánlatos lesz egy ritkább, nagyobb 
alakkal is számolnunk Csákváron („C’’-forma) Ennek az alaknak a nagyság-kategóriájába 
sorolható egy csillebérci (Budapest, X I I ) metacarpale és egy Fonyod pannonjából elő
került Ph2, melyet — nem lévén diagramokba sorolható — csak így említek

Bár csak egy metatarsale képviseli, az eppelsheimivel összehasonlítva hatalmas mé
retei (280 mm hosszúság, 35 mm legkisebb szélesség), viszonylag erőteljes alkata miatt kü
lön kezelem a — legkorábbi -  rudabányai Hippariont (,,D”-forma -  H intrans n tax)' 

Végül a szórásdiagram adatai szennt élesen elválik valamennyi itt szerepelt Hippa- 
nontól a kislángi, szintén hatalmas meretű, de karcsú, alsó-pleisztocén (felsóvillányi) Hip
parion ( K r e t z o i  1954b 226, 251—252), mely talán a nemzetség legkésőbbi európai elő
fordulása (,,E”-forma —H  monturum  K r e t z o i )

Mindezeken kívül még számolnunk kell legalább két, jól elkülöníthető Hipparion 
alakkal az egyik a sümegi lelőhely igen kisméretű, ritkábbik Hippanonja, melyet azonban 
csak egy metapodium-toredék képvisel ( K r e t z o i  1978, MS, 1981, MS) Méreteiből a 
H  „matthewi” Á b e l  ritka előfordulását kell itt feltételeznünk (,,F”-forma) Utolsóként 
a gödöllői (ruscimumi) Hipparion crassum-ot (,,G”-forma) kell említenem, melyet meta- 
podiáhs anyag hiányában jellegzetes fogazata es méretei alapján sorolhatunk Hipparion 
faunáink tagjai közé ( M o t t l  1938 255—265)



Mindent egybevetve valószínűsíthető, hogy a Hipparion nemzetség első fellépésétől 
(bodvaium) kihalásáig (felső villányiinál) a Kárpát-medencéből 7 elkülöníthető metro- 
(részben morfo-) taxonban élt Ezek időbeli és térbeli eloszlását jobb attekinthetőseg ked
véért táblázatban foglalom össze -  az Anchitherium pannonba átnyúló előfordulását is 
feltüntetve (1 táblázat)

Végül meg arra kell a figyelmet felhívnom, hogy a Karpat-medence Hipparionjai 
a rudabányai oriás-alaktol (280 mm metatarsale hosszúság) a felső-pannon alsó részen 
uralkodó közepes méretű csakván alakon (250—260 mm) keresztül vezet a kis (230 mm 
körüli) baltavari alakhoz, sót a még rovidebb metapodiumu felso-phocen H crassum-lg 
Ez a jelenség tökéletes párhuzama annak, amit az Equus esetében a pleisztocénben mar 
régóta ismerünk

IRODALOM -  SCHRIFTTUM

FAHLBUSCH V 1976 Report on the International Symposium on mammalian stratigraphy of the 
EuropeanTertiary (München, April 11-14, 1975) -  Newsl Stratigr 15 (2/3) 160-167 1 Tab 

KRETZOI M 1927 in O KADIC - M  KRETZOI Előzetes jelentcs a csakvari sziklauregben végzett 
asatasokrol (Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in der Csakvarer Höhlung ) -  Barlang- 
kut 14-15 1-19 (magy ), 40-60 (nem)

KRETZOI M 1941 Szarmatakori antilop Sopronból (Neue Antilopen-Form aus dem Soproner Sar- 
m at) -  Foldt Kozl 71 261-268 1 tabla 2 (magy ), 336-343 (nem)

KRETZOI M 1954a Befejező jelentés a Csakvan barlang őslénytani feltárásáról (Rapport final des 
fouilles paleontologiques dans la grotte de Csákvar) -  Toldt Int Évi Jel 1952-rol 37-55 
1 terk (magy ), 55-68 (fr )

KRETZOI M 1954b Jelentes a kislangi kalabnai (villafrankai) fauna feltárásáról [Bericht über die 
calabnsche (villafranchische) Fauna von Kisláng, Kom Fejer ] -  Foldt Int Evi Jcl 1953-rol 
(1) 213-238 1-3 abra (magy ), 239-264 (nem)

KRETZOI M 1961 A diósdi gerinces-fauna es a miocen-pliocen hatar kerdese (Die Wirbeltierfauna 
von Diosd und die Frage der Miozän-Pliozän-Grenze ) -  Foldt Kozl 91 208-214 (magy), 
214-216 (nem )

KRETZOI M 1969 A magyarorszagi quarter es pliocen szárazföldi biosztratigrafiajanak vazlata 
[Sketch of the Late Cenozoic (Phocene and Quaternary) tcrrestrial stratigraphy of Hungary ] -  
Foldr Köziem 17 (93) 179-198 (magy ), 198-204 (ang )

KRETZOI M 1971 in FODOR T-ne Adatok a Balaton kornyéké alsopannon retegtanahoz (Angaben 
zur Stratigraphie der unterpannonischen Ablagerungen in der Umgebung des Balatonsees) -  
Foldt Int ÉviJel 1968-rol 217-221 (magy ), 222 (nem)

KRETZOI M -  KROLOPP E -  LŐRINCZ H -  PÁLFALVY I 1976 A rudabanyai alsopannomai 
prehommidas lelőhely flórája, faunaja es retegtani helyzete (Flora, Tauna und stratigraphische 
Lage der unterpannonischen Prahomimden-Fundstelle von Rudabanya -  NO-Ungarn ) — Foldt 
Int Évi Jel 1974-rol 365-384 (magy ), 384-394 (nem)

KRETZOI M 1978 (MS) A Sumeg-gennci fauna es faunaszakasz -  Kézirat Manuscript 
KRETZOI M -  PÉCSI M 1981 Phocene and Pleistocene development and chronology ot the Panno

nian Basm -A ctaG eol Acad Sei Hung 22(1/4) 3 -32 
KRETZOI M 1982 Fontosabb szorvanyleletek a MÄFI Gerinces-gyujtemcnyeben (7) Hippanon- 

fauna leletek a Karpat-medence pannoniai képződményéiből (Wichtigere Streufunde aus der 
Wirbeltierpalaontologischen Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt 7 Funde der 
Hipparion-Faunen im Pannon des Karpatenbeckens ) - Foldt Int EviJel 1980-rol



ML1 N P 1975 Proposition de biozonation du Neogene mediterraneen ä partir des mammiféres -  
Actas i coloquio internacional sobre biostratigrafia continental del Neogeno superior y Cuater
nario inferior Montpellier, 25 IX -  Madrid, 11 X 1974 Trabajos sobre Neogeno-Cuater- 
nario 4 Tabl

MOTTL M 1939 A godolloi vasuti bevagas kozcpso-pliocenkori emlosfaunaja (Die mittelpliozane 
Saugetier-fauna von Godollo bei Budapest ) -  Foldt Int Evk 32 (3) 255-265 (magy), 
266-350, (ncm ) 1-V t

THTNIUS L 1950 Uber den Nachweis von Anchithenum aurelianense im Pannon des Wiener 
Beckens -  Anz osterr Akad Wiss Jg 1950 (8 ) 174-181

VITALIS I 1954 A soproni Deinotherium giganteum Kaup-fogak -  Foldt Kozl 84 370-375 
3 tab

r



WIRBELTIER-INDEXFORMEN IM UNGARISCHEN JUNGNEOZOIKUM
HIPPARION

von
M KRETZOI

Ungarische Geologische Anstalt Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143

UDC 569 723(118 2 439)

K e y - »  o r d s  H ip p a r io n , Classification, Pliocene, Hungary

Die auf über 200 angewachsene Zahl der für altweltliche Hipparion-Formen auf
gestellten Spezies-Subspezies-Taxonen vereitelt praktisch jeden Versuch ein Hippanon- 
Matenal zu bestimmen Nachdem aber eben Hipparion die dominante und auch übrigens 
wichtigste Gruppe der nach ihm genannten jungtertiaren Faunen vertritt, muss eine 
nähere Bestimmung dieser Funde um jeden Preis bestrebt werden Um diesen Ziel etwas 
naher zu kommen, verglich Verf die vollständigen Metapodien der Hipparionen unserer 
Sammlungen auf Lange Breite miteinander, um etwaige geschlossene Populationen/Taxo- 
nen auseinander zu halten

Gelegentlich dieses Vergleiches ergab es sich, dass tatsächlich taxonal verwertbare 
Gruppen zu unterscheiden sind, die sich — wenigstens regional-chronologisch — stabil 
verhalten

Dementsprechend konnten die ungarischen Hipparion-Populationen anhand des 
gemessenen Metapodien-Matenales in folgende 7 Taxonalgruppen (Arten-Unterarten- 
Populationen) getrennt werden ,

1 Hipparion sp ”A” (microdon K o r m o s  1914) — kleine Form (Mc III Lange 
194—207, Breite 24,6—29,1/Mt III L 1225—238, B 24,3—32,3), verhältnismässig massiv 
gebaut — Dominant in Baltavar, Polgardi, Stieufunde von Hosszüpereszteg und Diosd-2 
(alle ausgehendes Baltavarium, bzw Sumegium)

2 Hipparion sp ”B” (csakvarense K r e t z o i  1954) — grosser (218—220 bzw
28,0—30,5 und 248—253 bzw 27,4—32,3) — Dominant in Csakvar (unteres Baltavarium), 
selten bei Baltavar (oberstes Baltavarium)

3 Hipparion sp ”C” — etwas grosser (228—230, bzw 28,5—30,5 und 261, bzw 
33,5) — Nebenform bei Csakvar, Streufund von Budapest, XII Csilleberc (beide mittleres 
Baltavarium) und Fonyöd (Alter etwa dasselbe)

4 Hipparion sp ”D” (H intrans nov) — Reisenform (Mt 280, bzw 35 mm), 
massiv gebaut — Rudabänya (mittleres Eppelsheimium), wohl erste Hipparion-Population, 
die Europa erreichte

’S Hipparion sp ”E” (moriturus K r e t z o i  1954) — ebenso grosse, aber schlanke



(Mt 278—31,7) Form aus dem ausgehenden Altpleistozan (oberes Villänyium) von Kis- 
lang — der zurzeit bekannte letzte Fund von Hippanon in Europa

6 Hippanon sp ”F” (minus Pa v l o v  1908 = matthewi A bel 1926) — die Zwerg
form Sudosteuropas, von Sumeg (mittl Baltavänum) durch ein — unmessbares — Meta- 
podialfragment vertreten

7 Hippanon sp ”G” (crassum Gerv a is  1859) — aus dem Oberphozan (unteres 
Ruscimum) von Godollo — inunseren Sammlungen nicht durch Metapodialstucke vertreten

Neben der relativ guten stratigraphisch-chronologischen Einstufbarkeit der 7 ange
führten Hippanon-Taxa ist es interessant zu bemerken, dass sie sich — im Pliozän — chro
nologisch ebenso in einer absteigenden Grossenabstufung folgen, wie wir es bei den pleis- 
tozanen Arten von Equus s 1 schon seit Jahrzehnten kennen

T a b e l le  1 Zeitliche Ausbreitung der H i p p a n o n -Arten im Karpatenbecken


