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FLÓRA- ÉS GERINCESFAUNA-ADATOK A SZURDOKPÜSPÖKI 
KOVAFÖLDBÁNYA RÉTÉ G Т А М  MEGISMERÉSÉHEZ

Ir ta : K b e t z o i  M ik ló s  — Pá l f a l v y  I stv á n

A Mátra szegélyének DNy-i mély beöblösödésében, Szurdokpüspöki és Gyöngyös
pata között fekszik a parafakőgyár nagy diatomit fejtője. Itt az alsó kovaföldtelep 
— kissé sósvízi, felfelé kiédesülő vízben lerakodott — rétegsora jól tanulmányozható. 
A diatomás üledékekből a flóra mellett újabban nagyon szép gerinces leletek ke
rültek elő.

Az itt kitermelt diatomit előfordulási körülményei, minőségi adatai és a termelés 
folyamán előkerült őslénytani anyag vizsgálati eredményei számos cikk (Bák d o ssy— 
H ajós 1963, H ajós 1959, 1968, H ajós—Pálfalvy  1961) alapján ismertek. Ezek 
szerint tudjuk, hogy a változatos piroxénandezit összlet egyenetlen, eróziós felszí
nére csökkentsós- és édesvízi diatomaföld (alsó diatomaföld összlet) települ. A réteg
sor legalsó tagja fokozatos átmenettel finomszemű, laza andezittufára települő, 
mintegy 5 m vastag, mikrorétegzett, illetve homogén, agyagos, meszes, tufás diatoma
föld, helyenként jómegtartású gerinces faunával. Gyakoriak ebben a 10— 20 cm 
vastag, tömött, sárgásszürke diatomás mészkő, limnoopalit, rioiit- és andezittufa 
betelepülések. E rétegek mikroflórájában kevés csökkentsósvízi forma mellett alig- 
sós- és édesvízi alakok uralkodnak. Erre mintegy 30 m vastag agyagos, diatomás 
üledék következik. Ebben a rétegtagban az aligsós-édesvízi alakok mellett szembe
tűnően megnő a csökkentsósvízi formák részaránya. Az alsó kovaföld összlet további, 
felső 7 m-es része levéllenyomatos, tiszta diatomaföld. Legfelső része mindössze 1 m 
vastag, diatomás, mésziszap anyagú rétegtag. Ennek fedőjében mintegy 25 m vas
tagságban vízbe hullott riolittufa települ.

Áz alsó fejtőtől ÉK-re, a szelvény folytatásában fekszik a Zelei-féle külfejtés, 
ahol a riolittufára mintegy 15 m vastag márgás kovaföld települ. Ez az un. felső 
kovaföld összlet többek között Pereirea gervaisi Véz., Aloidis (Varicorbula) gibba 
Olivi maradványokat, a kovamoszatok közül pedig főként nyílttengeri plankton
formákat tartalmaz. A felső összlet gerinctelen faunája és Diatoma-flórája, üle
dékföldtani jellege és biofáciese teljesen különbözik az alsóétól.

A következőkben csak az alsó diatomaföld összlet újabban előkerült flóra- és 
gerinces fauna-maradványaival és az ezek vizsgálatából adódó földtörténeti és 
élettörténeti megfigyelésekkel foglalkozunk. A felső összletre — újabb megfigyelési 
adatok híján — itt nem térünk ki részletesebben, hanem utalunk az irodalomban 
már rögzített régebbi eredményekre (H ajós , 1968).

Az alsó diatomás összlet ősmaradvány-anyagának zömét a kovamoszat-flóra 
képviselői adják. Ezek H ajós M. rövidebb közleményeiből, ill. monográfiájából ismere
tesek.

Az innen legutóbb (H a jó s  és Pá l f a l v y  1961) közölt, a makroflórára vonat
kozó ismereteink azonban az utóbbi években is gazdagodtak. Az új gyűjtésű
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anyag figyelembevételével a makroflóra a spóra- és pollenformákkal együtt a 
következő :

Botryococcus braunii K ütz.
Laurentina pinnatifida Gr .
Furcellaria sp.
Polysiphonia sp.
Equisetum sp.
Lygodium sp. (spóra)
Gleichendes hungaricus Pá l f .
Pteris sp.
Polypodiaceae (spóra) több típus 
Dacrydium sp. (pollen)
Pinus sp.
Pinus typ. haploxylon R udolf (pollen)
Pinus typ. silvestris R udolf (pollen)
Tsuga sp. (pollen)
Taxodiaceae (pollen)
Laurophyllum sp.
Daphnogene cinnomomea (R ossm .)
Liquidambar sp. (pollen)
Acacia sp.
Ceratonia emarginata A. Br .
Podogonium oehningense (K oenig) K irchh .
Podogonium lyellianum H eer 
Daphne protogea Етт.
Elaeagnus sp. (pollen)
Rhus sp. (pollen)
Acer sp.
Sapindus falcifolius A. Br .
Ilex sp. (pollen) több típus 
Celastrus pyrrhae Етт.
Rhamus sp.
Zizyphus paradisiacus (Un g .) H eer 
Cornus sp.
Tilia sp. (pollen)
Ericaceae (pollen)
Chenopodium sp. (pollen)
Myrsine celastroides Етт.
Myrsine doryphora U ng .
Myrsine formosa H eer 
Myrsine sp. (M. cf. variabilis B l .)
Bumelia oreadum U ng .
Sapotaceae (pollen)
Diospyros brachysepala A. Br .
Ulmus braunii H eer
Ulmus sp. (U. cf. longifolia U ng .)
Ulmus sp. (pollen)
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Zdkova ungeri Kov.
Zelkova sp. (pollen)
Celtis sp. (C. cf. caucasica W il ld .)
Ostrya atlantidis Ung. (fruct.)
Betula sp. (pollen)
Fagus sp. (pollen)
Quercus mediterranea Ung.
Quercus sp.
Quercus sp. (pollen) több típus 
Pterocarya sp. (pollen)
Carya sp. (pollen)
Myrica elongata Sáp.
Myrica lignitum (Ung.) Sáp .
Myrica sp.
Myrica sp. (pollen)
Salix longa A. B r .
Phragmites oeningensis A. Br .
Sparganium sp. (pollen)
Typha latissima A. Br .
Gramineae (pollen)
Gramineae et Cyperaceae indet.
Az alsó diatomás összlet faunájára vonatkozó adataink — mint már fentebb 

említettük — kizárólag az emlősfauna vonatkozásában gazdagodtak. A legújabb gyűj
tések anyaga, bár kis fajszámú, az első magyar miocén gerincesfaunát szolgáltatta 
(a többi 1—2 fajos szórványlelet). A leletek két szintből kerültek elő: zömmel az 
összlet felső részéből, kis részben pedig annak aljáról. Az üledék mindkét esetben 
osztályozatlan, detritusszerű, nem leveles-pados, helyenként kovaanyaggal erősen 
cementált. Mindkét esetben az ősemlőscsontokat szolgáltató réteg közvetlen fedő
jében összefüggő kvarcos pad, vagy legalábbis nagy lepényszerű (,,pudding” -szer- 
kezetű) kvarckonkréciók sora következik.

A f e l s ő  c s o n t l e l e t e s  s z i n t b ő l  a következő fajok maradványait 
sikerült meghatározni:
Deinotherium aff. bavaricum (von M e y e r ) — valószínűleg egy állathoz tartozó felső 
állkapocspár fogakkal, különálló fogak, egy teljes és egy igen hiányos combcsont, 
egy felkarcsont töredéke, lábszárcsont-töredékek, csigolyák, valamint kéz- és lábtő-, 
illetve lábközépcsontok.
Gompliotlierium angustidens (Ctjvier) — egy agyar- és több végtagcsont-töredék.
Macrotlierium grande (Lar te t) — jobboldali alsó állkapocs elülső töredéke fogak 
nélkül, felkarcsont alsó, lábszárcsont felső vége, kézközépcsont disztális fele, sarok
csont és első ujjperc.
Braehypotherium brachypus (Lar te t)

„Aceratherium”  tetradactylum (La k t e t ) és
Bhinocerotidarum gén. et sp. indet. — a csontmaradványok nagyobbik része orr
szarvúaktól származik. Megoszlásuk azonban olyan egyenlőtlen, hogy a biztosan 
meghatározható részek (fogazat, metapodiumok) nem adnak biztos támpontot a szép
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számú egyéb csontmaradványnak a három alak közti megoszlására. Mindezek figye
lembevételével csak annyit mondhatunk, hogy az anyagban határozottan kimutatható 
három orrszarvú-alak jelenléte. Egy rövid metacarpális csont és az egyik — szinte a 
teljes fogsort megőrzött — állkapocs I2-alveolusának nagy méretei kétségtelenné 
teszik az európai miocén Teleoceratina előfordulását. A néhány erőteljes, hosszú meta- 
podium viszont a kor nagytermetű Aceratheriinájára utal. Végül egy kis méretű, 
karcsú metapodium töredéke ugyanúgy tartozhat egy Diceratheriinához, mint ahogy 
valamelyik kis Didermoceratinára is utalhat. Tehát az eddig begyűjtött anyagban 
mintegy 4—6 állatfaj maradványaival számolhatunk.

A komplexum 8—10 m-rel mélyebben fekvő a l s ó  c s o n t m a r a d  v á n y o s  
s z i n t j é b ő l  viszonylag szegényesebb anyagot lehetett eddig felszínre hozni. 
Az erősen töredékes anyagban eddig csak három alakot sikerült elkülönítenünk. 
Ezek :
Rhinocerotidarum gén. et sp. ind. I. — nagytermetű orrszarvú, nyilván a felső szint 
jobb megtartású leleteiből meghatározott két nagytermetű alak egyike.

Rhinocerotidarum gén. et sp. ind. II. — a felső szinten sem meghatározható, kis 
orrszarvú-alak.
Macrotherium grande (Lar te t) — a fent is képviselt Chalicotheriida egy jellegzetes 
caleaneusa.

Bármennyire szegényes is fajokban ez az együttes, nagyfokú hasonlósága a felső 
szint nagyobb fajszámú maradványanyagához kétségtelen.

Áttérve a növény- és állatmaradvány-együttesek földtani szerepének elemzésére, 
megfigyeléseinket ökológiai—faciológiai és földtörténeti—kronológiai vonatkozások 
szerint csoportosítjuk. Anyagunk jellegéből folyik, hogy míg az ökológiai—faciológiai 
megfigyelésekben elsősorban a flóraanyag adataira támaszkodunk és a gerinces 
faunaelemek idevágó adataival csak egybevetjük, illetve kiegészítjük azokat, addig 
kronológiai megállapításainkat az ősemlős-maradványokon tett megfigyelésekre 
alapítva, florisztikai adatainkkal hozzuk összhangba.

A szurdokpüspöki alsótortónai tájat a nyári szárazság és a telítettségi hiány 
következtében az alsóhelvéti babérlevelű zárt szálerdők helyett a babérlevelű cser
jék, ritkás fás állományok jellemzik. További szembeötlő vegetációtípus a szabad- 
tükrű vízből kiinduló és a felszínre feltörő talajvíz hatása alatt álló ligeterdőkkel 
záródó szukcessziósorozat. Ezek a tájon belül jól elhatárolható tájrészletet adtak.

Az ártéri és lápi flóra-szukcesszióknál döntő ökológiai tényező volt a víz, 
amelynek szintingadozása szabta meg az ott élő növények életét. Természetesen az 
egyes ökológiai tényezők fokozatos megváltozásával más-más asszociációk léptek fel 
(hínáros, nádas, myricás láprét, ligeterdő).

A nyílt, sekély vizű medencékben zöld- és kovamoszatok, egysejtű planktonszer
vezetek, édes- és csökkentsósvizekhez szokott puhatestűek (Hydrobia), halak (Clu
pea, Leuciscus) éltek. A vizek szélén, mélyedésekben nád és gyékényfélék, vagy 
alacsonyabb bokrokból álló csalitok növekedtek. A nedves, pangóvizes részeken, a 
lápos talajokon elsősorban a Taxodiaceae család képviselői és a Myrica-félék növe
kedtek. A partközeli területeket kisebb-nagyobb kiterjedésű ligeterdők szegélyezték, 
Carya, Salix fajokkal, amelyekhez járulékos fanemként a Pterocarya, Ilhus, Diospyros 
csatlakozott. A vízparti erdők talaját páfrányok és lágyszárú növények borították 
(aljnövényzet).
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A parttól távolabb, de még kedvező talaj vízviszonyok mellett babérlevelű fák, 
illetve cserjék növekedtek. A száraz talajú tájat viszont ritkás fás állományok, bokor
erdők szakították meg. A melegebb lejtőkön, általában a nyíltabb helyeken, a 
szárazerdők képviselői közül a hüvelyesek és a keménylevelű tölgyek, továbbá a 
Rhamnaceae, Myrsinaceae, Anacardiaceae családok megfelelő képviselői tenyésztek.

A magasabb térszín, a hegyoldalak növénye lehetett a Pinus fajok egy része, 
a Dacrydium, Fagus, Castanea, Engdhardtia és más fanem. A gyepszintben itt is 
főleg páfrányok növekedtek.

A meghatározott fajok többsége szubtrópusi elem. Kifejezetten trópusokra 
utaló növény kevés volt. A maradványegyüttesben a Daphnogene (Cinnamomum) , 
Engdhardtia kelet-ázsiai, a Diospyros, Carya, Myrica észak-amerikai, a Laurophyllum, 
Ceratonia, Quercus, Zizyphus, Pterocanja, Myrsine, illetve Pleiomeris pedig tágabb 
értelemben vett mediterrán elem.

A maradványegyüttesben szereplő keménylombúak, az ökológiailag xerotherm 
elemek és a babérlevelű cserjék mindenesetre szárazabb éghajlati szakaszt jeleznek.

A terület éghajlata a Kanári-szigeteken és a Földközi-tenger keleti részén ural
kodó klímához lehetett hasonló, túlnyomóan téli esőzésekkel, száraz—meleg nya
rakkal.

A gerinces maradványok ökológiai—faciológiai értéke ebben a környezetben, 
mely nem volt életterük, a növényegyüttesekénél jóval korlátozottabb, illetve csak 
a tágabb környezetre utal. Bizonyos következtetésekre azonban így is alkalmasak.

Kiinduló pontunk, hogy az itt talált maradványok összesen 7—10 állatra utal
nak. A maradványok nem-koptatott volta, egyes csontok vázbeli összetartozása 
(mindkétoldali csontok, csatlakozó végtagcsontok, stb.) azt valószínűsítik, hogy az 
állatok helyben pusztultak el és temetődtek be (anélkül, hogy maradványaikat 
ragadozók széthurcolták volna, vagy a vízmozgás jelentékenyen szórta volna szét).

Következő kiindulópontunk az a tény, hogy kivétel nélkül a kor legnagyobb 
vastagbőrüinek maradványai halmozódtak itt fel, semmi más állatcsoport marad
ványaival nem találkozunk az anyagban. Ez elég határozottan tanúsítja, hogy akár 
itatóra, akár dagonyahelyre gondolunk, mindenesetre kis ökológiai sziget lehetett 
a lelőhely, mely ide vonzotta az állatokat — amennyiben ezeket erdei állatoknak 
kellene minősítenünk —, akkor ez a környéken ritka vízparti-erdős foltok egyike. 
Ebben az esetben viszont a távolabbi környezet erdős foltokban szegényebb, sza- 
vannás-sztyeppjellegű lehetett. Erre utal a Macrotherium jelenléte is. Hogy pedig 
tényleg ritka-erdős sziget (ligeterdő), nem pedig egy összefüggő erdős táj átlag-jellegű 
pontja volt a lelőhely, azt bizonyítja, hogy a kiterjedtebb nedveserdei-mocsárerdei 
környezet jellemző alakjai (tapir, disznófélék, hód, stb.) teljesen hiányoznak a marad
ványanyagból.

Ugyanezeket az ökológiai viszonyokat mutatja egy másik, a szurdokpüspöki 
nagy kovafejtő hányójának legnyugatibb végénél fekvő lelőhely kis maradvány
együttese. Itt az andezittufára települő átmosott, másodlagosan feldolgozott andezit- 
tufarétegekből Testudo strandi S z a l a i  (óriásteknős), Brachypotherium sp. és Eotra- 
gus sp. néhány maradványa került elő. Ezek közül az első nyílt, száraz, füves terü
letek lakója volt, de a másik kettő sem mond ennek ellent.

Mindezekből arra kell következtetnünk, hogy a szurdokpüspöki lelőhely, a vas- 
tagbőrűek feltűnő akkumulációjából következtetve, a különben ritkásabban fás, 
szavannás-sztyeppjellegű környezet kis vízparti-erdei foltja lehetett. Az innen elő
került leletek nem valódi nedveserdei állatok maradványai, csak alkalmi látoga-
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tőké, melyek itatóra vagy dagonyázásra jelentek meg itt és pusztultak el (isme
retlen okból).

Ami a felsorolt emló'sfajok kronológiai adatszolgáltatását illeti, röviden a követ
kezőket mondhatjuk:

A faunaösszetétel — a rendkívül kis fajszám miatt — megbízható adatokkal nem 
szolgálhat az alsó kovaföld összlet szintjének finomabb besorolásához. A hat felsorolt 
faj közül öt általában a középső-felsőmiocénre („felsőmediterrán” ) jellemző. Csak 
egyetlen faj, a Deinotherium alkalmas további követeztetésekre, amennyiben — a 
ÜEPÉEET-törvény jó példájaként — a földtani korral párhuzamosan, szinte egyenle
tesen növekvő méretei pontosabb korhatározásra is alkalmassá teszik. Míg ugyanis 
a helvéti rétegek Deinotherium--maradványai még a bavaricum faj méret-variációjába 
esnek, addig a tortónai leletek már feltétlenül indokolják a laevius néven elkülönített 
evolúciós fokozat önállóságát. Valamennyi szurdokpüspöki maradvány mérete fölötte 
van a bavaricum pluszvariánsok méretének és a laevius faj felé mutat, anélkül, hogy 
már kétségtelenül a két faj közötti átmenetnek nevezhetnénk. Ennek alapján felté
telezhetjük, hogy időben is a helvétihez még közelebb álló helvét-tortónai átmeneti 
időszakba helyezhetjük. Természetesen nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy ilyen 
evolúciós nagyságfokozatok valódi korhatározó értéke csak nagyobb leletanyag 
átlagméret-adatsora alapján tekinthető biztosítottnak. — Egy-két példány esetében 
ui. nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyedi gigantizmus vagy nanizmus ritka fel
lépésének lehetőségét sem.

Mikor az alsó kovaföld összlet helvét-torton korát ősgerincesei alapján mint lehe
tőséget felvetjük, akkor fokozottan merül fel ez a feltevés a fekűben helyet foglaló 
piroxénandezit-tömegre. Ez bizonyos mértékig új állásfoglalást jelent az utóbbi idő
ben kialakult szemlélethez viszonyítva, mely a tortónai emelet derekára helyezi 
a főerupciót. Meg kell azonban említenünk, hogy VÍgh Gy . (1939) már korábban is 
határozottan állást foglalt az andezitvulkánosság helvéti kora mellett.

Ezzel a megfigyelésünkkel, illetve feltevésünkkel teljesen egybevág az a tény, 
hogy a felső diatomaföld összlet tengeri üledéksora a benne egyáltalán nem ritka 
Pereiraea gervaisi A l o i d i s  és más molluszkák alapján kétségtelenül a — közép
európai értelemben vett! — tortónai emeletbe tartozik.
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F L O R E N - U N D  W IR B E L T IE R F A U N E N -A N G A B E N  Z U R  
S T R A T IG R A P H IE  D E R  D IA T O M IT E  VO N  S Z U R D O K P Ü S P Ö K I

von
M. K b ETZOI und I. PÁLFALVY

Am S-Abhang des Mátra-Gebirges sind ausgedehnte Diatomit-Lager bekannt, 
die zwischen Szurdokpüspöki und Gyöngyöspata weit aufgeschlossen sind. Diese Auf
schlüsse lieferten seit jeher Pflanzen-Ab drücke und Wirbeltier-Reste.

An Hand eines ausgiebigeren Wirbeltierfundes wird in diesem Aufsatz die bereits 
bekannte Flora kritisch zusammengefasst ( s. S. 274, des ungarischen Textes) und 
mit der kurz erörterten Wirbeltierfauna (s. S. 275— 276 des ungarischen Textes) öko
logisch und chronologisch ausgewertet.

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass im Landschaftsbild infolge Som
mertrockenheit und Auflockerung der Bestände anstatt eines geschlossenen Lorbeer- 
Hochwaldes ein offener Baum- und lorbeerblätriger Strauchbestand sich entwickelte. 
An Klimacharakter können zum Vergleich die heutigen Kanarischen Inseln und das 
Ostmediterran herangezogen werden.

Als Standort wird ein Ufergebiet mit Saum- und Sumpfvegetation angegeben, 
wo die Tiere zur Tränke eingetroffen sind und in engem Raum gehäuft verendeten, 
bzw. eingebettet wurden.

Als geologisches Alter wird Helveto-Torton angegeben.




