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NEGYEDIDÖSZAKI SZTRATOTÍPUSAINK MOLLUSCA FAUNÁJA

SÜTTŐ

K rolopp E ndre

A  magyarorszagi negyedidőszaki sztratotípusok malakológiai vizsgálatá
nak eredményeit összefoglaló és az Intézet gyűjteményi dokumentációs anyagát 
rögzítő kozlem énysorozat második részéként a suttői lelőhely Mollusca faunaja 
került sorra

A  suttői édesvízi mészkő hasadékkitoltéseiből gyű jtött fauna alapján fel
állított ,,suttól szakasz”  ( =  biozóna) eredeti Mollusca anyaga a revízió nyomán 
42 fajból áll

JAn o ssy  Dénessel közösen végzett kutatásaink a területen 15 új lelőhelyet 
eredményeztek Ezek közül legjelentősebb a Suttő 6 sz lelőhely, amely alul 
hom okos loszt, felül kettős fosszilis talajréteget tár fel A  gazdag gerinces- es 
csigafauna, valamint az ősnövény tani anyag alapján a szelvény felső része a 
suttői biozónat képviseli (R iss—W urm  mterglacialis), míg alsó részé a megelőző 
loszkepződesi időszakban rakódott le Mivel a rétegsor a suttői biozónat litoló- 
giaiiag es kronológiailag rögzíti, típusszel vényül javasoltuk

A Komárom megyei Suttő közelében, a községtől D-re mintegy 2 km-re 
levő édesvízi mészkőplató anyagát ősidők óta fejtik építkezési célokra Az 
alsó-pleisztocén korú édesvízi mészkő hasadékamak kitöltéséből K ormos T 
és Schréter Z gerinces ősmaradványokat és csigahéjakat gyűjtött Az un 
„Diósvolgyi bányából” származó anyagot K ormos dolgozta fel és publikálta 
(Kormos 1926) Később, 1932-ben ugyanebből a kőfejtőből gerinces maradvá
nyok mellett kő- és csonteszkozoket is gyűjtött (Fleissig— K ormos 1934)

A Diósvolgyi bánya hasadékkitoltésének faunája K ormos besorolása 
szerint „preglaciális”  korú K retzoi M K ormos cikkének ismertetésénél a 
jégkor (ma utolsó eljegesedés) előttinek ítélte a faunát (Kretzoi 1927), 
amelyet később egy faunahullám legjellemzőbb magyarországi együtteseként 
értékelt (Kretzoi 1953), és amely a ,,suttői fázis”  (Kretzoi—V értes 1965, 
Janossy 1969), illetve a ,,suttői szakasz” (Kretzoi 1969) néven lett negyed
időszaki rétegtam egységünk (1 még Rétegtam Lexikon II  kiadás, 1978)

A suttői szakasz ( =  biozóna) K ormos által gyűjtött faunájának Mollusca- 
anyaga ma is majdnem hiánytalanul megvan a Földtani Intézet gyűjteményé
ben A revízió és a nevezéktan modernizálása nyomán az alábbi fajokból áll.

T ru n catelh n a  claustralis (Gred ler ) 
Orcula doh olu m  (Brug  )
V a llom a  costata (Mu ll  ) 
A ca n th m u la  aculeata (Mu ll  ) 
Ghondrula tn d en s  (Mull  ) 
C ochlodm a lam m ata  (Mont ) 
Ip h ig en a  ven tn cosa  (Drap  )

24*
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Ip h igen a  plicatula  (Drap ) 
C la u sih a  dubia  D rap 
C la u sih a  p u m ila  C P fr  
L a cm ia m a  plicata, (Drap ) 
D isc u s  rotundatus (Mull ) 
D isc u s  ruderatue (Fér  )
A e g o p is  verticillus (Fér  )
Vitrea  crystallina  (Mull ) 
V itrea  contracta (W est )
Vitrea  su bn m a ta  (R einh  ) 
A eg o p m ella  m in or  (Stab  ) 
A eg o p m ella  ressm a n m  (W est ) 
A eg o p m ella  cf m tid u la  (Drap ) 
O xych ilu s draparnaudi (Beck )

A K ormos által közölt faunához képest a revideált anyag két figyelemre
méltó új adattal szolgál A nagytermetű fajok házaiból knszapolt üledékből 
előkerült a Truncatellma calhcratis, amelynek ez az első hazai pleisztocén előfor
dulása, de a környező területek pleisztocén üledékeiben is ritka (Lozek 1964) 
A K ormos által Vitnna pellucida-пак határozott faj legtöbb egyede Phena- 
colimax annulans-n&k bizonyult Említésre méltó, hogy már Soós is felhívta 
K ormos figyelmét a példányoknak a típusoktól való eltérésére és e fajhoz való 
hasonlóságára A Phenacohmax annulans az Alpoktól Dél-Európán és a Krí
men keresztül a Kaukázus kornyékéig elterjedt hegyvidéki faj, amely nálunk 
egyetlen ponton, a bükki Tar-kőn él Eosszilisan a Tarkői-barlang kozépső- 
pleisztocén üledékéből (Krolopp 1980) és a Porlyuk-barlang Riss—Wurm 
mterglaciális korú rétegéből (Jánossy—K ordos—K rolopp—Topál 1973) 
ismeretes

1956-tól kezdődően Jánossy D -vei közösen végzett kutatásaink nyomán 
a suttői elhagyott, vagy még művelés alatt álló édesvízi mészkőfej tőkben egy
más után bukkantunk olyan hasadék-, illetve uregkitoltésekre, amelyek ős
maradvány anyagot — gerinces és Mollusca faunát — tartalmaztak A  lelő
helyek száma ma már elén a 15-ot K ormos eredeti lelőhelyével azonban egyi
ket sem lehetett azonosítani Már csak azért sem, mert mint kiderült, K ormos 
faunája legalább két lelőhelyről gyűjtött anyag együttese (Jánossy 1979)

Az új lelőhelyek faunái geológiai értelemben egykorúak és a K ormos 
által gyűjtött faunára alapított suttői biozónát képviselik A  részletesebb 
— mindenekelőtt kvantitatív — vizsgálatok azonban feltárták a finomabb el
téréseket (Jánossy—K rolopp 1981)

A lelőhelyek anyagának finomrétegtam szempontok szerinti begyűjtése 
és feldolgozása elsősorban a kisemlős- és csigafajok terén bővítette jelentősen 
ismereteinket a suttői biozóna faunáját illetően Legnagyobb jelentősége a 6 
sz lelőhelynek van, ahol mintegy 5 m-es szelvénnyel löszre települt kettős 
talajréteget tártunk fel, gazdag faunával A lelőhelyet Jánossy a suttői szint 
típuslelőhelyéul javasolta (Jánossy 1979) A sztratotípus-kijelolést az üledék - 
tani, paleobotanikai és faumsztikai vizsgálatok eredményeit ismertető közle
mény rögzíti (Brunnacker—Jánossy—K rolopp—Skoelek—Urban 1980)

A  Suttő 6 sz lelőhelynek a suttói szakasz ( =  biozóna) sztratotípusává történő k ije
lölését az alábbi szempontok indokoltak

1 K ormos gyűjtőhelye ma mái nem azonosítható, a bányászát során minden való
színűség szerint megsemmisült A  közölt fauna legalább két helyről származik

2 A  Sut tő 6 sz lelőhely a biozónat kronologiailag és litológiailag rögzíti egy losz- 
kepző időszak es az azt követő talajképződesi periódus alatt lerakodott rétegsorban
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3  A  sztratotípus vizsgálata a modern uledektam, paleobotanikai és faunisztikai 
követelményeknek megfelelően történt

A Suttő 6 sz lelőhely a suttól Haraszti-hegy legészakibb, ún ,,Diós- 
v°lgУ1”  kőfejtőjének ÉNy-i részében található A korulott-e levő édesvízi mész
követ lebányászták, így laza üledékből álló halom maradt vissza, amely egykori 
széles hasadék vagy üreg kitöltése lehet (1 ábra) A mintegy 5 m-es szelvény 
alul 3,5 m vastagságban homokos loszt, felül gyengén talajosodott loszt, majd

1 ábra A  Suttő 6 sz lelőhely 
P ig  1 The locality Suttő 6

kettős (barnásvörös, illetve fekete rétegből álló) fosszilis talajt tárt fel A fosszi
lis talaj felett talaj osodott homokos lösz van, a rétegsor többi részét odahordott 
hányó és leomlott lösz fedi, míg a domb teteje ismét eredeti helyzetű löszből 
áll (2 ábra)

A természetes rétegződést figyelembe véve, illetve a homogénnek látszó 
loszt mesterségesen tagolva 13 réteget különítettünk el, amelyek anyagát át- 
íszapolva a lelőhelyről 49 fajból álló Mollusca fauna vált ismertté

A fauna — az üledékképződési környezetnek megfelelően — túlnyomó- 
részt szárazföldi fajokból áll A négy vízi faj jelenléte magyarázatra szorul 
Ezek néhány példányban a fosszilis talajrétegekből (2—4 minta) kerültek elő 
Egy kivételével folyóvízi fajok, amelyeknek eredeti élőhelye a Duna lehetett 
Valószínű, hogy az üledékbe gerincesek közvetítésével kerülhettek Mint 
vastag, ellenálló héjú fajok, nemcsak táplálékul szolgálhattak, hanem esetleg 
a madarak ,,begy ко vét”  helyettesítették

A minták szárazföldi Mollusca anyagának vizsgálata alapján a rétegsort 
— az üledék jellegének megfelelően — két részre lehet tagolni

Az a l s ó  rész (homokos lösz) jellegzetes „loszfaunát” zár magába, amely 
nagy ökológiai tűrőképességű, illetve hidegtűrő fajokból áll Succmea óblonga, 
Pupilla muscorum, Columdla columella, Valloma tenmlabns, Tnchia hispida, 
T stnolata stb A fajszám kicsi, a 16-ot egyetlen mintában sem haladja meg
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A kvantitatív vizsgálat (1 táblázat) adatai szerint mérsékelten hűvös éghajlat 
alatt képződött szakasszal kezdődik, majd hideg, változóan nedvesebb és szá
razabb időszakokban keletkezett uledéksorral folytatódik (2 ábra) Hűvös 
klímát jelez a gerinces fauna is

A rétegsor f e l s ő  szakaszának létrejöttét a talaj képződésre alkalmas 
körülmények tették lehetővé Csigafaunája — és gerinces faunája is — ennek 
megfelelően kezdetben xerotherm sztyeppfauna, majd ugyancsak meleg, de 
csapadékosabb éghajlati viszonyok mellett létrejött erdős'bokros vegetációnak 
megfelelő ritkaerdei—erdősztyeppfauna, amely végül ismét meleg, de szára
zabb klimatikus körülményeket tükröző faunával zárul (2 ábra) A diagram 
jól mutatja a szelvény két része közti gyökeres faunavált ozást A „loszcsigák” 
eltűnésével párhuzamosan ugyanis olyan fajok jelennek meg, amelyek losz- 
rétegemkben nem fordulnak elő, hanem a pleisztocén enyhe klímaszakaszaiból 
ismeretesek területünkről Clausilnda fajok ( Cothlodma lammata, Tphtgena 
phcatula, Clausiha pumila, Lacimana phcata), Discus rotundatus, Hehcodonta 
obvoluta, Perfol atella mcarnata, Euomphaha stngella, Cepaea vmdobonensis, 
Hehx pomatia Bár ezeknek csupán egy része tekinthető igazi mterglaciáhsra 
jellemző fajnak, az egész együttes képe kétségtelenül mterglaciális jellemvoná
sokat mutat Megerősíti ezt, hogy a korábbi szakasz maximálisan 16 fajt 
számláló rétegeivel szemben a faj szám 26-ra emelkedik, és így a faunakép 
színesebbé válik Említésre méltó a Phenacohmax annularis jelenléte (részlete
sebben 1 fentebb) Érdekes a Chondrma ckenta előfordulása is Ez a faj ugyanis 
szinte kizárólag mészkősziklákon él A  fosszilis talajrétegbe került példányok 
ezért eredetileg a környező édesvízi mészkő tömbjein mászkálhattak Ez egy
úttal arra mutat, hogy az alsó-pleisztocén édesvízi mészkő ekkor már a kör
nyező területek eróziója folytán kiemelkedett környezetéből A Chondrma az 
édesvízi mészkő tömbjeire a környező területek mezozóos alaphegység-rogei- 
ről kerülhetett ide, ahol ma is él

A gerinces adatok alapján a fosszilis talajrétegek faunája a suttői fauna- 
szakaszba tartozik és így Riss—Wurm mterglaciális korú (J á n o s s y  1979), ami 
a 4 malakológiai fázisnak felel meg (K r o l o p p  1973) A malakológiai adatok 
szerint a talajosodott szint alatt glaciális fauna található, amely az alpi be
osztás szerint értelemszerűen Riss korú lenne Az éles faumsztikai határ indo
kolja, hogy a suttői biozóna alsó határát a lösz és a talaj osodott szintek kozott 
húzzuk meg Ez a határ így valószínűleg egybeesik a Riss és Riss—Wurm 
határával

Az mterglaciális talajszmt feletti loszfauna jól egyezik Wurm-loszemk 
faunájával Jellege alapján a Wurm fiatalabb szakaszába (Wurm3) tartozhat

Említésre méltó, hogy a loszfauna fokozatosan adja át helyét az mter- 
glaciális faunának, így itt az uledékképződés folyamatos lehetett A talajszmt 
azonban valószínűleg nem képviseli az mterglaciális teljes tartamát és annak 
éppen klímaoptimuma részben hiányzik Ezt a feltételezést megerősíti, hogy 
a 2 réteg leginkább „mterglaciális jellegű” faunája felett az 1 rétegben nem 
fokozatosan, hanem hirtelen csökken a nedvességigényes fajok dominanciája 
és nő a xerotherm elemek egyedszám-aránya Ez a körülmény uledékhiányra 
enged következtetni

Itt említem meg, hogy a K o r m o s  (1926) által közölt suttői hasadékkitoltés 
fauna az mterglaciális klímaoptimumának „banafaca-faunáját”  képviselte 
Maga a Helicigona banahca ugyan innen is hiányzott, ennek oka azonban 
medencénknek a környező területeknél a Riss—Wurm mterglaciálisban is



2 ábra  A  Suttő b sz lelőhely rétegsora és csigafaunája
elzese, II uledek-jelleg, III a csigafauna okologiai csoportjainak % os változásai — a = homokos 
osodott lösz, c=fosszilis talaj — d =  Clausilndae, bimax, e — Granaria, Chondrula, Helicella, 
,, /=Yallonia costata, Pupilla muscorum, flr=egyeb A=Vallonia tenuilabns, Pupilla sterri, 

« —Columella, Euconulus fulvus, j  = Trichia, Arianta, t =  Succinea oblonga

F%g 2 Stratigraphy and gastropod fauna o f  the locality Suttő 6
layers, II character of sedunenfc, III percentage Variation of the ecological groups of the gastro

pod fauna — a — sandy loess, i> =  hurmfied loess, c = fossd sód
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A  Suttő 6. sz lelőhely
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M ollusca faunája 1 táblázat
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kontmentálisabb volta lehetett (Krolopp 1969) K ormos faunájából minde
nekelőtt az Aegopis verticillus, Ae ressmanm, Sooaia diodonta említendő, mint 
jellegzetes interglaciális fajok (Lozek 1964) Mivel ezek a Suttő 6 sz lelő
helyről nem kerültek elő, nyilvánvaló, hogy az nem azonos K ormos faunájá
nak egykori lelőhelyével A ,,Diós völgyi’J bánya más pontján gyűjtött, feldol
gozás alatt álló faunákból azonban egy-egy esetben előkerült a Soosia diodonta, 
illetve az Aegopis verticillus is

A Suttő 6 sz lelőhely az első olyan szelvény hazánkban, amely olyan 
összefüggő, malakológiai és gerinces-őslénytani faunaszukcessziót szolgálta
tott, amely a Riss—Wurm interglaciális faunáján kívül az azt megelőző losz- 
képződési periódust (,,Riss glaciális” ) is képviseli és fölötte még Wurm lösz is 
található A belőle kikerült fauna rögzíti a suttői biozóna rétegtani helyzetét
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MOLLUSC FAUNA OF QUATERNARY STRATOTYPES 
FROM H U N GARY (TRANSDANUBIA)

Suttő .

by
E K rolopp

Vertebrate fossils and gastropod shells recovered írom travertme fissure 
fill írom the so-called “ Diósvolgy quarry” on the freshwater limestone plateau 
at a distance of ab out 2 km írom the viliágé of Suttő, Komárom County, were 
descnbed, by K ormos (1926), аь a “ pre-glacial” fauna This fauna would serve 
as a basis upon which the Quaternary umts referred to as the “ Suttő Phase” 
(Kretzoi—V értes 1965, Jánossy 1969) and the “ Suttő Stage”  (Kretzoi 
1969) were estabhshed [see also Lexique'Stratigraphique, Und edition, 1978 
(in French)]

K ormos’ material from the Suttő Phase ( =  biozone) deposited m the 
museum of the Hungárián Geological Institute comprises, as shown by re Vision 
of the fauna, a total of 42 species (see m the Hungárián text)

In the course of the author’s research work conducted smce 1956 in 
collaboration with D Jánossy the number of the localities has nsen to 15, 
of which Suttő 6 has proved to be most significant Smce K ormos’ locality 
represents only a fraction of the Suttő biozone and is otheiwise not identifiable 
anymore, the locality Suttő 6, elaborated m accordance with up-to-date 
sedimentological, palaeobotamcal and faumstical requirements (Brtjn- 
nacker— Járossy—K rolopp 1980), has been chosen as type locality (Fig 1) 

The fissure- or cavity-fillmg sediment is exposed m a vertical section of 
5 m or so, contaming sandy loess at the base and a double soil layer above ít 
(Fig 2) Havmg been washed, the material of this section, subdivided intő 
13 layers, yielded, in addition to fossil vertebrates and plants, a mollusc fauna 
consistmg of 49 species

On the basis of a quantitative examination of the mollusc material (Table 
1), the afore-mentioned section could be divided, accordmg to the natúré of 
the sediment, mto two distmct parts (Fig 2)

The lower part comprises a typical “ loess fauna” of great ecological 
tolerance mcluding cold-endurmg species It begms with a member formed 
under moderately cool climate, followed by a sequence accumulated m cold 
penods, alternately humid and dry A cool climate is mdicated by the vertebrate 
fauna, too

The gastropod fauna of the upper part of the sequence consists of forms 
charactenstic of the mild climatic phases of the Pleistocene, forms appearmg 
m coincidence with the disappearance of the “ loess gastropods” This assem- 
blage of “ mterglacial character”  is mdicative of a woods-and-shrubs environ- 
ment Sinnlar portrayal is depicted by the vertebrate fauna

From outside the type section, bút certamly from the loess layer above 
the fossil soll (Layer 0), a fauna similar to the lower loess sequence was re
covered

On vertebrate evidence, the fauna of the fossil soll layers belongs to the 
Suttő biozone, thus being of Riss—Wurm mterglacial age (Jánossy 1979),
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which would correspond to the 4th malacological phase (Kbolopp 1979) In 
terms of the Alpine scale, the “ loess fauna5' below the humified honzon would 
be consequently, of Riss age

The sharp faunistic boundary justifies our tracmg the lower boundary of 
the Suttő biozone between the loess and the humified layers Thus the boundary 
seems to comcide with Riss and Riss—Wurm boundary

The gastropod assemblage of the loess overlymg the mterglacial soil 
honzon eorresponds to the fauna of the Wurm loess occurrences of Hungary 

The locality Suttő 6 has been the first profilé m Hungary to yield a 
contmuous mollusc-and-vertebrate faunal succession, in which both the Riss- 
Wurm mterglacial fauna and the fauna of the precedmg loess Sedimentation 
period (“ Riss glacial55) are represented with the presence, on top of that, of 
Wurm loess above the type section The fauna recovered from ít defmes the 
Stratigraphie position of the Suttő biozone


