
-  9 -

Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1980-ban 

Dr. Kordos László

Bilkk-h egység 

Szilveszter-barlang

Bemosott erdei talajból, kb. 20 m mélységből Fónyad Béla Gyűjtött csontmaradványokat 
1980. augusztus 15-én.

Bufo ep. - varangy 
Meles meles - borz 
Lepus europaeus - mezei nyúl

A néhány csont fiatal holocén korú.
Lator-forrásbarlang:
Kocsis J. 1 db lófogat /Equus caballus/ gyűjtött.
Balla-völgy és Csúnya-völgy találkozása:
Pelikán Pál 1980. október 24-én a Bállá- és Csúnya-völgy találkozásának sziklaletörésé- 
ból, kis üreg kitöltéséből holocén csontokat juttatott el a MÁFI Múzeumi Osztályára:

Rana sp. - zőldbéka faj 
Aves indet. - madár
Rhinolophus hipposideros - kis patkósorrú denevér 
Arvicolidae indet. - pocokféle 
Dryomys nitedula - erdei pele 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Capreolus capreolus - őz

Csuava-völgyi üregek:
Az egri Dobó István Vármúzeum részéről dr. Füköh Levente a Csúnya-völgy két kis barlang
jában őslénytani ásatást végzett 1980. nyarán.
Istállóakői-barlang:
1980-ban Dr. Fülöp József és Dr. Ferencz Károly a barlangban barlangi medve /Ursus 
spelaeus/ csontot gyűjtött.

Nagykőmázsai mészkőbánya hasadéka
A bánya megtekintése során Solt Péter egy vörösagyaggal kitöltött keskeny függőleges 
hasadékban csontmaradványokra figyelt fel. A kb. 30 kg próbaminta iszapolása után idősebb 
pleisztocén gerincesekettartalmazó anyag került elő.

Az Odor-vár barlang-iai
Hir János a tiszaföldvári Hajnóczi József Barlangkutató Csoport táborához kapcsolódva 
az odor-vári un. Nagy-fal oldalában kis üreget tárt fel /Odor-vári 7. az. üreg/, amely
ből fiatal holocén korú csiga és csontmaradványokat gyűjtött. E munkájával folytatta a 
Hór-völgy déli részének korábban megkezdett karsztmorfológiai - őslénytani feldolgozását.



Mátra-Caerhát

Függő-kői-barlang
A Földtani Intézet részéről Dr. Kordos László vezetésével korábban megkezdett mátraszől- 
lősi Függő-kői-barlang őslénytani ásatását terjesztettük az üreg melletti patakpart 
szelvényének begyűjtésére.

Budai-hegység
Kraus Sándor 1980-ban csontokat gyűjtött az Újlaki-hegy kőfejtőjének karsztüledékeiből, 
amelyeket jelentett Dr. Jánossy Dénesnek. Az ezt követő nagyobb. szabású gyűjtőmunka 
eredményeként gazdag idős-pleisztocén gerinces fauna került elő, rövid időn belül immár 
a második. Megelőzően a Mátyás-hegyi-kőfejtőben sikerült hasonló lelőhelyet felfedezni.

Gerecse

Lófe.i-barlang
A Tatabánya-Alsó körzetében fekvő Lófej-barlang kb. 0,5-0,6 m-es mélységéből 1980. ápri
lisában Lendvay Ákos madár /Aves indet./ és szarvas /Gervus alaphus/ csontokat gyűjtött.
Szőlőéi Aranv-l.vuk
Mosott kövek közül, kb. 8-9 m mélységből Lendvay Ákos 5 úb cseréptőredéket gyűjtött 1980. 
augusztusában.
Verea-hegyi-barlang
Juhász Márton 1980-ban több alkalommal gyűjtött csontmaradványokat és üledékmintákat a 
Veres-hegyi-barlang különböző pontjain.
1. Bejárati terem

Talpa europaea- vakond 
Sciurus vulgaris - mókus 
Felis catus - macska 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Homo sapiens - ember 
Cervus alaphus - szarvas 
Bős sp. - marhaféle

2. Bejárati terem átforgatott humuszos agyagjából
Ganis lupus - farkas v. kutya 
Vulpes vulpes - róka 
Microtue arvalis - mezei pocok 
Homo sapiens - ember 
Bős sp. - marhaféle

5. Iker-terem, bolygatott vörös agyagból
Cervus elaphus - szarvas 
? Homo sapiens - ? ember

4. ÉK-i vörös agyagos felszinéről
Вое эр» - marhaféle

A leletek holocén korúak.
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Hapci-barlang
A bejárat alatti törmelékdugó bontásából, kb. 7 m mélységből gyűjtött Juhász Márton.

Sus scrofa - sertés 
Capreolus capreolus - őz

Vértes László-barlang
Juhász Márton 1980. májusában egy ló /Equus caballus/ csontját gyűjtötte.
Jankóvich-barlang
Az alsó-szint kitöltéséből Szlapák Károly 1980. júniusában több nagyemlős csonttöredéket 
gyűjtött.
Lóingató-hegy üregei
Az úbarok melleti Lóingató-hegy kisebb üregeit átvizsgálva Solt Péter kitöltésmintákat 
vett a Földtani Intézet részére. Az un. Cserép-lyuk és a Csontos-fülke fiatal holocén 
korú gerinceseket, csigaházakat és cseréptöredékeket tartalmazott.

Bakony
1980-ban az Álba Regia-barlsngkutató csoport tagjai több leletet juttattak el kutatási 
területeikről a Földtani Intézetbe:
Álba Regia-barlang
1. Bejárati omladékzóna /1980. XI. 15«/

2. Falétra felett
Equus sp. - ló holocén

Lepus europaeus - mezei nyúl 
Cervus alaphus 7 - szarvas 7 holocén

3« Bertalan-ág elejéről, a vizes csorgában lévő bemosott /görgetett csontok/
Lepus sp. - nyúl 
Sus scrofa - sertés
Ovis seu Capra - juh vagy kecske holocén

1-35. ez. objektum
Aves indet. - madár recens 
Bufo sp. - varangy 
Mustelidae indet. - menyétféle 
Sue scrofa - sertés 
7 Capreolus capreolus - 7 őz 
? Ovis sp. - 7 juh

Isztiméri-nyelő. felszinkőzel
Bős sp. - marhaféle

Csengő-zsomboly recens denevérfauná.iából
ISA = Myotis myotis, Plecotus sp.
ZA = Myotis myotis
EA = Myotis myotis, P ecotus sp.
IA = Myotis myotis



EK = Myotis myotis
XE = Myotis myotis, P ecotus sp., Rhinolophus

ferrumequinum

Mecsek - Villáav 
Száraz-küt
Téglás Judit egy kutya /Canis sp../ csontját jelentette.
Somssich-heg-V 2. sz. lelőhelyének mélyitését 1980-ban is folytatta Dr. Jánossy Dénes 
/ТТМ Föld- és tíslénytár/
Beremend 13. az. barlang
A Rónaki László által felkutatott, 1980-ban megnyilt 13. számú beremendi barlang vöröe- 
agyagos kitöltéséből Téglás Judit több üledékmintát hozott. Iszapolás után az agyagban 
gazdag kigyócsigolya maradvány mellett egyéb aprógerinces csontok is voltak. Idősebb 
pleisztocén korú. További feltárása indokolt


