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Felső-pannóniai

A sümeg—gerinci faima és faunaszakasz

K r e t zo i M ik l ó s

Az országterület rétegtani és hegységszerkezeti adottságaiból következik, hogy az egyetlen bo- 
dajk-kajmáti hasadékkitöltés középső-oligocén faunaegyüttesétől eltekintve (mely viszont Európa 
egyik leggazdagabb oligooén kisemlős faunáját szolgáltatta), a mio-pliocén határig egyetlen jelentő
sebb ősgerinces faunát sem mutathatunk fel, illetve használhatunk fel biokronológiai adatszolgálta
tásra. E határ fölött viszont a feldarabolódó és feltöltődő Paratethys e medencéjéből párját ritkító 
biokronológiai szukcessziót állíthatunk a terresztrikus rétegtan, illetve biokronológia szolgálatába 
(K r e t z o i M. 1969 stb.).

Az említett miocén utáni bioszukcessziós sor kiemelkedő elemét képviselik pannóniai gerinces
faunáink. E szukcessziós sorban a soproni volt Bohr-féle nagy homoknyerő faunája és Diósd öntödei 
homoknyerője az alsó-pannóniai alsó — a Hipparion-beözönlés előtti — , Rudabánya és a mai ország
területen kívül eső Tataros az alsó-pannóniai középső, ill. felső tagját képviselik. A már felső-pannó
niai csákvári faunát időben — faunatöréssel — követő hatvani, majd a sort záró baltavári—polgárdi 
faunák az egész pannóniait — egyetlen hézagtól eltekintve — átfogják; a most itt röviden ismerte
tésre kerülő sümeg-gerinci fauna adja a lehetőséget a Csákvár—Hatvan közt észlelt hézag kitölté
sére. Gazdag taxonális anyaga mellett ez a tény külön jelentőséget ad ennek a lelőhelynek és fauna
együttesének.

Bár a sümeg—gerinci lelőhely karszthasadék, tehát önmagában nem kapcsolódik litosztrati- 
gráfiai sorhoz, ezt a hiányt kielégítően pótolja az a tény, hogy a faunaszukcesszióban reá következő 
hatvani (sztratifikált) komplexum fekvőjében ettől florisztikailag és szedimentológiailag eltérő, 
a sümegi faunából következtethető klimatológiai viszonyokat visszatükröző vegetáció- és klíma
adottságokat feltételező növénytársaság került felszínre (Rózsaszentmárton —  1. P á l f a l v y  I. 1952).

Ezek adják meg a sümeg—gerinci fauna és faunaszint jelentőségét.

A  gerinces-maradványegyüttes

Sümeg—Gerincről 61 taxon maradványait sikerült kimutatni. Ezek közül 3 kétéltű (béka), 
6 hüllő, 5 madár és 47 emlős faj. Ez a fajmegoszlás a kétéltűek, hüllők és madarak vonatkozásában 
igen kedvezőtlen, az emlős taxonok száma viszont megbízható kiinduló pont az akkor élt fauna re
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konstrukciójához. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy ez a 47 faj a kor teljes emlősfaunájának 
80— 90 fajra tehető teljes taxonszámát kb. 50%-ban képviseli, mégpedig az egyes rendek közt elég 
valóság-arányosan megoszló fajszámokkal.

A  vizsgált, illetve meghatározott 61 taxon rövid ismertetését az alábbiakban adhatjuk:
1. Pelobates sp. ind. — A fajt ugyan igen hiányos anyag — egy frontoparietale töredéke — kép

viseli, annyi azonban mégis megállapítható, hogy itt a felső-pannóniaiból már ismert Pelobates 
nemzetség egy faja élt, nem pedig a miocén—alsó-pannóniai Miopelobates.

2. ?H yla  sp. ind. — Egy ilium töredék közelebbről meghatározhatatlan — legvalószínűbb egy 
levelibéka jelenléte, kisebb valószínűséggel gondolhatunk Bombina-ra.

3. Ranidae ind. — Néhány meghatározhatatlan végtagcsont-töredék arányai miatt csak Rani- 
dától eredhet — további, részletesebb vizsgálatra azonban a töredékek nem alkalmasak.

4. Lacerta sp. ind. — 4 — 5 gyík végtagcsont-töredék csak a nemzetség egy kisebb tagjának je
lenlétét valószínűsíti, de pontosabb határozást nem tesz lehetővé.

5. Varanus marathonensis W eithofer — A  csigolyamaradvánnyal viszonylag gazdagon képvi
selt óriásgyík Hipparion-faunából eddig csak a típuslelőhelyről, az Athén melletti Pikermiből került 
elő (A. W eithofer 1888), Sümeg a faj eddig ismert pannóniai korú kiterjedésének igen jelentős északra 
tolódását jelenti, ami az előfordulás fontos állatföldrajzi szerepét mutatja.

6. Ophidia  ind. — 16 kígyócsigolya egy siklóféle előfordulását bizonyítja; leletszáma minden
esetre ritka, alkalmi előfordulást mutat (a leletek egy fészekből erednek).

7. Testudo sp. ind. I. — Egy finomcsontú Testudo faj néhány végtagcsont- és váztöredéke a mai 
graeca-hermanni csoport méreteit mutatja. Jelenléte karsztos száraz élettérre utal.

8. Testudo sp. ind. II. — Egy nagyméretű teknős néhány páncéltöredéke a szárazföldi óriástek
nősök valamelyikének jelenlétén kívül további adattal nem szolgál.

9. Clem m ys (?) sp. ind. — Néhány páncéltöredék skulptúrája a káspiteknősre emlékeztet. 
Megfelelő bizonyító anyag hiányában azonban az Emys egy fajának jelenlétét sem zárhatjuk ki 
a faunalistából.

10. Falconiform es ind. — Egy jellegzetesen ragadozó Phal.3 közepes méretű sólyomfélére utal — 
meghatározása azonban lehetetlen.

11. Perdicidae ind. I. — Egy coracoid-fragmentum csak annak a megállapítását teszi lehetővé, 
hogy nagyobb Perdicidáról (Perdix, Alectoris vagy Francolinus) lehet szó, további részletek tisztázá
sát azonban a lelet hiányossága kizárja.

12. Perdicidae ind. II. — Egy kistermetű — Coturnix méretű — madár gyér végtangcsont- 
töredékei erre a nemzetségre utalnak, biztos meghatározásuk azonban lehetetlen.

13. Passeriform is  ind. — Néhány apró madár-végtagcsont töredéke minden valószínűség szerint 
ide tartozik — meghatározása azonban még családra sem kísérelhető meg.

14. Néhány csontmaradvány csak annak megállapítását teszi lehetővé, hogy madaraktól származ
nak — így értékük a fauna megítélésénél csak a quantitativ megoszlás szempontjából jön tekintetbe.

15. Talpa  sp. ind. — Egy alig közepes méretű Talpa faj néhány maradványa (P, Phal.) nem nyújt 
a fajhatározásra megfelelő támpontot. All ez különösen a pannóniai eléggé ismeretlen Talpida fauná
jának a többi időszakokéból következtethetően valószínűsíthető változatossága miatt. A  korban 
még legközelebbi ismert Talpa faj, a csarnótai legfelső-pliocén T. csarnótana-ja mindenesetre kisebb.

16. D esm ana  (s. 1.) sp. ind. — Egy Desmanina méreteiben felülmúlja a Hipparion faunák ismert 
D esm ana pontica  Schroeder faját, de vaskosabb alkatában is eltér ettől. A rendelkezésünkre álló 
leletanyag azonban túl hiányos arra, hogy közelebbről jellemezhessük a korszak második Desmana 
faját.

17. Trim ylus  cf. sansaniense (Lartet) — Egy nagy Soricida jellemző alsó metszőfoga, valamint 
méretei alapján ezt a pannóniaival kihalt óriáscickány nemzetséget képviseli. Faji hovatartozása 
azonban a Trimylus—Dinosorex csoport körül kialakult vita (Ch . A. R epenning 1967 és B. E ngesser 
1972) miatt megint csak bizonytalannak látszik. Ezért leghelyesebb továbbiakig a sümegi maradvá
nyokat a Trimylus nemzetségbe sorolni és feltételesen annak sansaniensis csoportjához állítani, 
melybe a sansani alakoktól a felső-pannóniaiig valamennyi Trimylinát sorolják.

18. ,,A n ourosorex”  korm osi Bachmayer et W ilson — A 100-at meghaladó leletszámmal (áll
kapocs-töredékek, izolált fogak) előforduló középméretű cickánytaxon feltétlenül a Gyepűfüzesről 
leírt A . korm osi fajjal azonosítható; ahhoz azonban komoly kétségek férhetnek, vajon a faj — áll- 
kapcsi ízületének kialakulásából kiindulva — tényleg ebbe a nemzetségbe sorolható-e? Erre a kér
désre csak részletes összehasonlító vizsgálatokra támaszkodó későbbi kutatások fognak világosságot 
deríteni.

19. A m blycoptus cf. vicinus K retzoi — A Csákvárról leírt faj — melynek nagyobb méretű rokon
faját K ormos (1926) Polgárdiról írta le — Sümeg-Gerincen is előfordul néhány fog- és állkapocstest- 
töredékkel. A rendelkezésünkre álló anyag azonban túl hiányos annak eldöntésére, hogy milyen ge
netikus, illetve taxonómiai kapcsolatot kell az Amblycoptus nemzetség és a délkelet-ázsiai Anouroso
rex genusba sorolt — előbb említett — ,,A nourosorex”  korm osi közt keresnünk.
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20. Petényid dubia B a c h m a y e b  et W il so n  — A lelőhely másik, ugyancsak 150-et meghaladó 
leletmennyiséggel szereplő cickánya a Gyepűfüzesről Petényid dubia néven leírt közepes méretű faj, 
mely igen jól egyezik a valamivel talán fiatalabb korú burgenlandi lelőhelyről megismert alakkal. 
Mindkét előfordulás maradványai egy az alsó-pleisztocénből leírt genotípus fajjal, a P. hungarica 
K ormos taxonnal szemben karcsúbb állkapcsuk és finomabb szabású fogaik révén térnek el.

21. Petényiella repenningi B a c h m a y e b  et W il so n  — A Petényia-hoz hasonlóan eddig a leg
alsó- (Beremend), illetve alsó- (Villány-3, stb.) pleisztocénből ismert nemzetség gyökerei a gyepű
füzesi fauna tanúsága alapján a Hipparion faunákba húzódnak le (F. B a c h m a y e b —F. Z a p f e  1969). 
Legutóbb viszont kiderült, hogy a rudabányai legalsó-pannóniaiból sem hiányzik ez a nemzetség 
(K r etzo i et al. 1976). így nem meglepő, hogy Sümeg—Gerinc faunájából is kimutatható, ha 30 — 35 
leletével nem is éri el a nagyobb cickányok példányszám-gyakoriságát.

22. ?Dimylechinus sp. ind. — Egy mentális állkapocs-töredék a benne megmaradt antemoláris- 
sal ennek a viszonylag ritka nemzetségnek egy fajára utal — a túl hiányos anyag alapján azonban 
nem dönthető el, hogy melyikkel azonosítható.

23. ?Plesiodimylus sp. ind. — A másik, Sümeg—Gerincen csak egészen jelentéktelen leletanyag
gal szereplő ritka Insectivora taxon valószínűleg ebbe a nemzetségbe tartozik; ezt bizonyossággal 
csak gazdagabb leletanyag alapján lehetne azonban végleg eldönteni.

24. Galerix socialis (v. M e y e r ) — A fauna legtömegesebb rovarevője (több, mint 360 töredékkel) 
ez a kis sün-oldalágat képviselő faj, amely a felső-miocéntől kezdve a felső-pannóniaiig mindenütt 
a leggyakoribb rovarevő, ahol kisemlős-anyag is van a leletanyagban. Ennek ellenére meghatározása 
körül mindig bonyodalmak keletkeznek, miután igen gyakran összetévesztik a feldolgozók a G. exilis 
d e  B l a in v il l e  fajjal — mely földtanilag idősebb, bár tévesen még a felső-pannóniaiból is felsorol
ják — azonkívül tisztázatlan még a (kis anyagokra alapított) G. éhiki és G. hipparionum  fajoktól 
való elhatárolásának, vagy ezekkel való azonosításának kérdése is.

25. Lantanotherium sp. ind. — Ez a magyar harmadkorból eddig nem ismert Erinaceida 50—60 
izolált foggal, állkapocstöredékkel a fauna gyakori tagjának mondható; ennek ellenére a P-ok számá
nak és elhelyezkedésének adatait szolgáltató állkapocstöredék hiányában nem dönthető el, vajon 
a L. sansaniense (L a r t e t ), vagy a L. tobieni B a u d e l o t  fajjal —  esetleg egy harmadikkal — állunk 
szemben a sümeg—gerinci fauna esetében. Méretekben mindhárom eléggé egyezik, így ennek alapján 
sem dönthetjük el a fajkérdést. Mindenesetre L. sansaniense-1 említenek Alsó-Ausztria felső-pannó- 
niaijából is, így — a rovarevők hosszú fajöltőit ismerve — a mélyebb felső-miocén alak fellépése 
a felső-pannóniai közepén nem lehetetlen.

26. Erinaceus (s. 1.) sp. ind. — Egy nagyméretű Erinaceina gyér fogmaradványai közelebbi 
határozásra nem alkalmasak; ennek ellenére egy nagyméretű sünféle jelenléte a faunában mind 
állatföldrajzilag, mind taxonális vonatkozásban feltétlenül jelentős.

27. Rhinolophus sp. ind. (cf. ferrumequinum L i n n é ) — Néhány C, illetve humerus-vég egy a nagy
patkós denevér méreteit elérő Rhinolophus fajtól származik. További határozásra azonban, a Hippa
rion faunák denevér faunájára vonatkozó ismereteink hiányossága miatt, anyagunk nem kielégítő.

28—29. Myotis sp. ind. I —II. — Két, méretre eltérő, Myotis faj nem túl gyakori fog- és végtag
csont-töredékei nem alkalmasak a közelebbi fajhatározásra. Közelebbit a Myotis fajok nagy száma 
és változatossága mellett amúgy is csak megfelelő megtartású darabok (legalábbis teljes állkapcsok) 
esetében tudnánk mondani.

30— 31. Vespertilionidarum g. et sp. ind. I —II. — További izolált fogak két, vagy 3 Vesperti- 
lionida jelenlétét mutatják a faunában. Ezek közt legalábbis 1 — 1 Plecotus és Barbastella faj volna 
megfelelő jó megtartási! anyag alapján kimutatható.

32. Csákváromys cf. sciurinus K retzoi — A délkelet-ázsiai Sciurotamias nemzetség rokonsági 
körébe sorolható Csákváromys genus csákvári anyag alapján került leírásra (Kretzoi M. 1930, 1952). 
Ebbe a nemzetségbe sorolhatók az európai miocénben igen elterjedt ún. Scmrus bredai alakkörbe

sorolt kistermetű mókusmaradványok, melyeket egyöntetűen 
megnyúlt, alacsony állkapocs, finoman hosszbordáit metszőfogak 
jellemeznek. Utóbbi években Spermophilinus genusnév alatt 
találkozunk ezzel a nemzetséggel az irodalomban — e kétségtele
nül szinonim név 1966-ból származik, tehát alkalmazása csak 
zavart kelt. — A sümeg—gerinci néhány fog csak a faj valószí
nűsítésére elégséges, annak a miocén bredai, illetve a plioeénbe 
átnyúló spermophilinus fajokkal való összehasonlítására nem 
alkalmas. Ugyanígy ennek alapján azt sem dönthetjük el, vajon 
a spermophilinus faj nem azonos-e a csákvárensis-szel, mely 
esetben újabb elnevezésként szintén a csákvári alak szinonimi- 
kájába sorolandó.

33. Allospalax plenus K r e t zo i (EVI. tábla 6—8; 87. ábra). 
— A fauna egyik érdekessége ez a földikutyák csoportjára

87. ábra. Allospalax pleus 
K r e t z o i  ( M i d )  l O x
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emlékeztető, de attól — mint azt H. St e h l in  és S. Sc h a u b  (1951) tanulmányai igazolták — fejlődés- 
történetileg távolálló vonal, az Anomalomyidák egy Sümeg—Gerincről leírt képviselője. A  zömök, 
tonna alakú oszlopfogak külsőleg egyik oldalon messzemenően emlékeztetnek a pliocén aljától ismert 
Pliospalax nemzetség fogstruktúrájára, bár felépítésük még bonyolultabb, a másik oldalon viszont 
az Anomalomys genus pannóniaiig felnyúló legfiatalabb fajára, az A. depéretschaubi-та, azzal a 
különbséggel, hogy utóbbival szemben fogfelépítésük már valamivel evolváltabb, főleg pedig a re- 
dőkben és szigetekben cementkitöltést visel, ami sem a Spalacidáknál, sem a többi Anomalomyidá- 
nál soha sem fejlődött ki. A fajt képviselő 10 — 12 fog nem annyira az állat ritkaságát, mint inkább 
rejtett — föld alatti — életmódjával kapcsolatos nehezebb zsákmányolhatóságát mutatja.

34. Graphiglis nanus n. g. n. sp. (LVI. tábla 1.) — Egy Glirida fog a család egyetlen nemzetségébe 
sem illik bele; így új taxonnak kell tekintenünk. Rövid ismertetése a következőkben foglalható 
össze : h o l o t í p u s a  a MÄFI gyűjteményében őrzött M2 dext. — D i a g n ó z i s a  : A  Claviglis 
nemzetségre emlékeztető, igen egyszerű felépítésű rágófelület, melyen a zománcbordák a buccális 
peremen összefutó (és a linguálison nyitott) kettős hurkot alkotnak, akárcsak a Claviglis murinus 
(D e s m a b e s t ) fajon. Utóbbitól elsősorban csak abban különböznek, hogy mindkét redő középárki 
linguális szögletéből rövid sarkantyú nyúlik ki, anélkül, hogy a középárkot linguálisan lezárná. 
Ugyanígy, de inkább csak kezdemény formájában a második és negyedik keresztborda közepéből elő
refelé is kis sarkantyú indul ki. A fog rágófelülete elöl kissé szélesebb, hátul keskenyebb szabálytalan 
téglalapot alkot. A rágófelület bordázata Claviglis-szerű, alacsony. — Az egyetlen zápfoggal kép
viselt új peleféle jelentősége igen nagy; mégpedig nem annyira az új taxon felbukkanása, mint 
sokkal inkább annak fejlődéstörténeti és történeti—állatföldrajzi vonatkozásában. A  Gliridák 
ugyanis ama ritka palearktikus családok egyike, amely ősi európai gyökerekkel, szinte minden 
ázsiai előzmény és teljes afrikai (etiópiai) gyökér nélkül délkelet-ázsiai elsődleges és afrikai másodla
gos elterjedési súlypontot mutatnak napjainkban. Az afrikai Graphiurinák igen közeli európai pan- 
nóniai rokona mindenesetre az első ujjmmtatásnak látszik mai afrikai elterjedésük magyarázatához.

35. Miodyromys alter n. sp. (LVI. tábla 4.) — H o l o t í p u s :  MÁFI gyűjteményében egy 
Mjl dext. — D i a g n ó z i s :  A M . hamadryas (F. M a j o b ) és a M. aeger cn  B a u d e l o t  et M e in  fajok
tól egyaránt eltérő, de ezek kétségtelen rokonságába sorolható új faj, mely az egyetlen ismert fog 
alapulvételével a M. hamadryas-tói, kicsit gazdagabb mintázatától eltekintve, linguálisan szabad és 
buccálisan a metaloph-hoz kapcsolt posteroloph-szabásában és valamivel kerekítettebb rágófelület
alakjában tér el. Ezzel szemben a M. argercii-tői fentieken kívül szabad anteroloph-jában különbö
zik. Hol primitívebb, hol evolváltabb, hol pedig eltérő fejlődési irányt mutató jellegei arra engednek 
következtetni, hogy a sümeg—gerinci pele faj előbbieknek nem közvetlen leszármazottja, hanem 
egy eltérő fejlődési vonalból alakult ki.

36. Muscardinus cf. gemmula K b e t z o i (LVI. tábla 2—3.). — A mio-pliocén Muscardininák két 
vonala — a Heteromyoxus ( = Eomuscardinus) és Muscardinus s. str. — közül határozottan utóbbi
hoz, tehát ma is élő mogyoróspele nemzetségünkhöz sorolható egy M1 és M2 sin. — Tekintettel arra, 
hogy a miocén alakoktól észrevehetően eltérnek, körülbelül egyező méretszintjük alapján a Polgár- 
diból előkerült — de sajnos, alsó foggal képviselt — M. gemmula fajjal hozzuk közelebbi kapcsolatba, 
bár a valamivel fiatalabb kort képviselő alakból nem rendelkezünk megfelelő foganyaggal, mely az 
azonosságot, vagy eltérést eldöntheti. A M. pliocaenicus K o w a l s k i  faj jóval fiatalabb kora mellett 
egyszerűbb szabású fogfelépítésével is eltér.

37. Glis sp. ind. — A nagyobb peléket egy kis Glis faj képviseli, néhány foggal. A nemzetség 
nagy morfológiai konzervatizmusa és adataink hiányossága mellett azonban nehéz volna eldönteni, 
hogy a pannóniai maradványok a mélyebb felső-pliocén (Podlesice) Glis minor K o w a l s k i  fajhoz 
kapcsolódnak-e, vagy eddig ismeretlen, önálló vonalat képviselnek.

38. Neocricetodon cf. schaubi K b e t zo i — Az egórfélékkel szemben háttérbe szoruló mennyiségük 
ellenére — szárazföldi sztratigráfiai elsődleges fontosságuk miatt — igen fontos szerep jut faunánkban 
a hörcsögféléknek, melyek egy nemzetség, a Neocricetodon két faját képviselik. Ezek egyike a Csák- 
várról leírt N. schaubi-val azonos, vagy legalábbis ennek kicsit magasabb fogkoronája révén fejlettebb 
leszármazottja, míg a másik faj, jelentősen nagyobb méretei miatt, a csákvári alaktól feltétlenül el
különítendő. — Itt kell említenem, hogy a Neocricetodon nemzetség, melytől mind a később fel
állított észak-amerikai Copemys genus, mind az európai miocén Democricetodon genus csak jelenték
telenül különbözik, az 1969-ben felállított Kowalskia genust is magában foglalja. így, ha a Demo- 
cricetodon-t miocén—alsó-pannóniai alakjaival a Neocricetodon-tól elkülöníthető, ősibb csoportként 
fenn is tartjuk, a Kowalskia néven összefoglalt felső-pliocén fajok a Neocricetodonhoz sorolandók. 
Ezért az összehasonlításnál a két sümeg—gerinci fajt a Kowalskia nemzetségnév alatt leírt fajokkal 
is össze kell hasonlítanunk, mégpedig a kistermetű N. cf. schaubi-1 a K. polonica F a h l b u s c h , a nagy
termetű második fajt viszont a K. magma F a h l b u s c h  fajjal. — Rátérve a N. schaubi és K. polonica 
összevetésére, a méretekben mutatkozó jelentéktelen eltérésektől eltekintve, két lényeges pontban 
választhatók el egymástól. Ezek: a sümeg—gerinci alak anteroconus-ának és -conidjának kétfelé 
válása még tökéletlenebb, illetve linguális anteroconus-ága és buccalis anteroconid-ága még gyen
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gébben fejlett, harántbordái pedig erősebbek — vagyis általában régibb földtörténeti korának meg
felelően ősibb szabású.

39. Neocricetodon transdanubicusn. sp. (LVI. tábla5.). — H o l o t í p u s  MAPI gyűjteményében, 
M1 dext. — D i a g n ó z i s :  A N . schaubi-nél, illetve a sümeg—gerinci cf. schaubi-ná1 brachiodon- 
tabb. jelentékenyen nagyobb (M1 hossza 2,3 mm) termetű, a „Kowalskia”  major-nál viszont brachio- 
dontabb, primitívebb faj, egyébként a nemzetség jellegeivel. — Az itt jellemzett nagyobbik Neocri
cetodon faj alig 6 — 7 fogleletével a ritkábbik a sümeg—gerinci — kis taxonszámú — hörcsögfélék 
közt. így is meglepő, hogy — szemben pl. a legközelebbi ismert előfordulásokkal, a bajorországiak
kal — egy nagy nem-Cricetina faj a felső-pannóniaiig felnyúlik, miközben idáig eddigi ismereteink 
szerint csak a kis fajok jöttek föl. Az a tény viszont, hogy a ,,Kowalskia”  major-ban Lengyelország 
felső-pliocénjéből igen közeli nagyméretű alakot ismerünk, azt a feltevést támasztja alá, hogy ez az 
ág Kelet-Európábán túlélte nyugat-európai populációit, míg ott a nálunk csak Rudabányáról ismert 
(Cotimus), vagy a miocénben eltűnt (Cricetodon suburbanus) óriás-alakok leszármazottai hiányoznak 
a plioeén fajegyüttesből.

40. Parapodemus cf. albae K retzoi — A fauna leggyakoribb rágcsálója egy Murida, mely feltét
lenül ebbe a nemzetségbe sorolandó — még ennek több nemzetségre történt felszabdalása után is. 
Fajilag nehezen rögzíthető, miután a szóba jövő három faj, a P. gaudryi, P. schaubi és P. albae statisz
tikus—allo metrikus szétválasztása nélkül ezek többszörös jellegfedése a fajhatározást nem bizto
sítja. így nem tehetünk mást, mint hogy a korra közeli, területileg pedig elsősorban szóba jövő csák- 
vári alakkal azonosítjuk a sümeg—gerinci maradványokat.

41. Progonomys sp. ind. — 3 zápfog bizonyítja, hogy a tömegesen fellépő Parapodemus mellett 
egy másik, kisebb termetű, morfológiailag jelentősen eltérő Murida is felbukkan a lelőhelyen. Mj- 
ének struktúrája kétségtelenné teszi a montredoni maradványokra alapított nemzetség jelenlétét 
faunánkban, arra azonban anyagunk nem megfelelő, hogy az ide sorolt fajok közül valamelyikkel 
azonosítsuk, vagy valamennyitől elválasszuk a sümeg—gerinci alakot.

42. Muridae ( Anthracomys ? )  ind. — Egy erős felső metszőfog nem azonosítható sem Cricetidák- 
kal, sem Gliridákkal, hanem határozottan Muridára utal. Méretei viszont — eddigi ismereteink 
szerint — egyedül valami Anthracomys-nagyságrendű alakra utalnának. Közelebbi határozásra 
alkalmas maradványok hiányában azonban meg kell elégednünk annak felemlítésével, hogy lelő
helyünkön egy harmadik, a két előbbinél jóval nagyobb Muridával is számolhatunk.

43. Protictitherium sümegense n. sp. — H o l o t í p u s :  MÄFI gyűjtemény, Mand. dext. a 
P2—M2 fogakkal. —  D i a g n ó z i s :  A genoholotipus P. csákvárense-tői valamivel kisebb méretei 
mellett a P-ok allometriájában, valamint az Mi hosszabb, tagoltabb, erősebb hypoconulidu talonid- 
jában előbbitől jól elkülöníthető faj. Allometrikus eltérései azt bizonyítják, hogy a két faj közt fej
lődéstörténeti összefüggés nem volt — következésképpen egymásközt kronológiai indikációjuk 
sincsen.

44. Ictitherium sp. ind. — Hiányos fogtöredékek alapján Sümeg—Gerincen biztosítottnak kell 
tekintenünk egy nagyobb — az Ictitherium s. 1. körébe tartozó — Ictitheriina jelenlétét, mely a gya
kori kis Protictitherium mellett valószínűleg ritkaságképpen fordult elő. Érdekességként meg kell 
említenem, hogy a Hipparion faunáinkban később uralkodó nagy Ictitheriumok még Csákváron is 
csak elszórt maradványokkal szerepelnek, a szintén viszonylag gyakori Protictitheriumok mellett, 
melyek viszont a fiatal Hipparion faunáinkból már hiányoznak.

45. Hyaenictis graeca G attdry — A Pikermiből leírt — igen ritka — hiénaféle előfordulása fau
nánkban nemcsak a faj előfordulási határait tágítja ki lényegesen, hanem azokat messze északnak 
ki is tolja. A régi irodalom ugyan tévesen (E. Su e ss  1861) felsorolja a fajt Baltavárról —  az Adcrocuta 
eximia (R o th  et W a g n e r ) helyett — és ez a téves adat sokáig tartotta is magát a külföldi irodalom
ban, mégis eddigi hiteles előfordulásai a mai Mediterráneum Hipparion faunáira szorítkoznak. így 
sümeg—gerinci előfordulása feltétlenül figyelmet érdemel. Ritkasága viszont nem feltűnő, miután 
— Pikermit sem kivéve — mindenütt csak ritka színező elemként lép fel a faunákban.

46. Lycyaena chaeretis (H e n s e l ) — Ugyanazt ismételhetjük meg e Hyaenida vonatkozásában, 
amit az előző fajról mondtunk: déli előfordulású, ritka faj, nemcsak a magyar Hipparion faunában, 
de ilyen szélesség alatt Európa hasonló korú állattársaságaiban is újdonság.

47. Mustelidarum g. et sp. indet. — Egy kis Mustelida fogtöredéke csak a család jelenlétének 
megállapítására elégséges, közelebbi határozást azonban nem tesz lehetővé.

48. Atticofelis cf. attica (W e it h o f e r ) — Egy M t töredéke csak annak megállapítását teszi lehe
tővé, hogy egy vadmacska-méretű kis Felidával állunk szemben, melyet legvalószínűbb megoldás
ként feltételesen a Hipparion faunákban elég gyakran fellépő Pikermi-macskával azonosítunk.

49. Parapseudailurus cf. osborni K retzoi — Egy hiúz és párduc közti méretű macskaféle jelleg
zetes Phal2-je arányaiban és méreteiben ezzel a Csákvárról leírt alakkal egyezik. Tekintettel azonban 
a középméretű Feloidea rendszertanának bonyolult mivoltára és sok tisztázatlan kérdésére, a faj- 
határozást feltételesként kezeljük.
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50. Prolagus oeningensis (K ö n ig ) (Ly!, tábla 9.). A fauna egyetlen Lagomorphája a felső-miocén 
európai faunaegyüttesek tömeges alakja, itt viszonylag ritkának mondható (25 — 26 fogmaradvány). 
STROMER-nek feltűnt, hogy Bajorországtól К -re a Prolagus hiányzik, míg ettől a vonaltól Ny-ra 
a legtömegesebb emlősállatnak tekinthető a középső—felső-miocénben. Ezt alátámasztja az is, hogy 
pl. Dévényújfalu igen gazdag felső-miocén faunaanyagából éppúgy hiányzik, mint az oppelni (Opole) 
faunából. Magyarországból eddig ismertté vált Prolagus leletek sem mondanak eimek ellent : miocén
ből eddig nem ismerjük ezt az alakot a Kárpát-medencéből; ezzel nem áll ellentmondásban, hogy 
Felsőtárkány (Heves m.) és Rudabánya legalsó-pannóniaijából eddig csak Amphilagus maradványok 
kerültek felszínre (K r etzo i M. et al. 1976). Ezzel szemben érdekes, hogy Csákvárról a felső-pannóniai- 
ból valószínűleg (K r e t zo i M. 1954a), bár ritkaságképpen, Sümeg—Gerincről mint nem gyakori, 
Polgárdiról pedig tömegesen fellépő faunaelemként mutathatjuk ki a Prolagus-t. Utolsó előfordulá
suk az alsó-pleisztocén kislángi faunára esik (K r e t zo i M. 1954b). Viszont Kelet-Európa valódi 
Ochotonidái a felső-pliocénig valószínűleg nem értik el a Kárpát-medencét.

51. Hipparion (brachypus) sümegense n. ssp. — H o l o t í p u s  : MAPI gyűjtemény, Metacar
pale III. sin. — D i a g n ó z i s :  A H . brachypusa-hoz hasonlóan rövidlábú, ezzel szemben viszont 
fodrozottabb fogredőzetű alak. — A fauna uralkodó nagyemlőse — akárcsak Hipparion faunáinkban 
mindenütt — ez a Hipparion faj, mely azonban allometrikus adataiban eltér valamennyi többi 
pannóniai faunánk megfelelő formájától (Kretzoi M. 1983). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyez
nünk, hogy az európai Hipparion fajokra az elmúlt másfélszáz év alatt közel 200 taxon-nevet állítot
tak föl, jórészt faj-rangban. Ez természetesen a maradvány-anyagok meghatározásának csődjére 
vezetett — anélkül, hogy ismereteinket akár elvi vonatkozásban is előre vitte volna. Egy haszna 
azonban mégis volt ennek a taxon-áradatnak : az utóbbi negyedszázadban sorra születtek a szinte
tikus célkitűzésű monográfiák, amelyek statisztikus vizsgálatokkal és többé-kevésbé statisztikus 
mennyiségű anyagokon tett megállapításaikkal tisztázták, hogy az európai pannóniai hatalmas 
Hipparion tömegei regionálisan elszigetelt, lokális kisegységeket alkotnak. Hogy ezek a metrikusan 
megfogható eltérések milyen elterjedési mozaikká fognak rendeződni — figyelembe véve a szinkron 
mozaikok sorának kronológiai egymásutánját is! — azt még távolról sem tudjuk. Annyit azonban 
már elfogadhatunk: ezeket a kisegységeket (legyenek azok morfo-populációk, vagy subsubspeciesek, 
vagy mások) érdemes — és kell is — figyelembe venni és regisztrálni. Csak így remélhetjük, hogy idő
vel e csoport finomrendszertani kérdéseivel tisztába fogunk jönni és ezen keresztül nemcsak a nagy- 
sztratigráfiai egységek elhatárolásánál lesznek „marker’ ’ -ként felhasználhatók (hirtelen fellépésük
kel), hanem a finomrétegtan és őséletföldrajz, valamint a faunamozgások kronológiai rendszerét is 
rekonstruálhatjuk belőlük. — A sümeg—gerinci anyagban ez a Hipparion 18 fogon és fogtöredéken 
kívül vagy 120, jórészt erősen összetört-szilánkolt végtagcsont-, csigolya- és bordamaradványával 
messze meghaladja a többi nagygerinces, gyakorlatilag a kérődzők leletanyagát.

52. Hemihipparion cf. minus (Pa v l o v ) — A fauna egyik külön érdekessége az eddig csak a déli 
Hipparion faunákból ismert törpe-Hipparion fellépése. Bár a leletanyag egy metatarsale-töredékre 
és egy ujjperc-töredékre korlátozódik, jellemző méretei alapján biztosan kimutatható. Az viszont 
természetes, hogy amennyiben fajilag mégsem a szamoszi-perieuxinikus forma élt itt, úgy a sümeg— 
gerinci lelet elkülönítésére a leletanyagunk távolról sem elégséges. így addig is, amíg esetleges sze
rencsés lelet alapján ez a kérdés el nem dönthető, cf. határozással jelöljük, a dél-oroszországi típusra 
alapított (és a M. Áll. Földtani Intézet gyűjteményében őrzött szamoszi ,,Hipparion”  matthewi 
A b e l  koponya alapján újra leírt) alak valid elnevezése alatt.

53. Aceratherium incisivum К а и р  — Egyetlen fog — alakja és méretei alapján — kétségtelenné 
teszi az eppelsheimi kis csupaszorrú Rhinocerotida jelenlétét a faunában. Az egyetlen lelet minden
esetre ritkaságát mutatja.

54. Suidae ind. — Egyetlen fogtöredék biztosan disznófélótől származik, viszont közelebbi 
határozást nem tesz lehetővé. Ezzel — az ökológiai indikáció mellett — igen fontos kronológiai 
index-alaktól fosztjuk meg a faunát.

55. Lagomeryx vagy Micromeryx sp. — Néhány végtagcsont-töredék apró méreteivel kétség
telenné teszi egy törpekérődző fellépését a faunában. Tovább azonban a határozás terén nem merész
kedhetünk, mert Hipparion faunáinkban két nagyjából azonos méretű, felépítésű törpekérődző 
fordult elő, melyek közt különbséget csak a fogazat és metapodiumok alapján tehetünk. így  még 
a nemzetséget sem állapíthatjuk meg.

56. Pikermicerus sp. ind. — Egy szarvcsap-töredék hiányossága mellett is mutatja, hogy a Pi- 
kermiből megismert lapos-rövid szarvcsap formájú Tragocerinához tartozik. Arra azonban nem elég 
ép a maradvány, hogy eldönthessük, vajon a P. gaudryi fajjal azonosítható-e vagy attól taxonáli- 
san eltér.

57—59. Három különböző méretű és alakú Tragocerina maradványai alkalmatlanok a ponto
sabb — legalább generikus — határozásra. így Tragocerinae ind. I —III. jelzéssel szerepel csak 
a faunalistában. Egyikük valószínűleg a Dystychoceras nemzetséget képviseli, a másik kettőről 
azonban ennyit sem mondhatunk. Elkülönítésük azonban még így, közelebbi határozás nélkül is
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fontos, mert a fauna antilop-gazdagságáról ad képet — ebben megint csak különbözik Hipparion 
faunáink szokásos összetételétől, ami a déli Hipparion faunákkal szemben feltűnő faj szegénységet 
mutat.

60. Ovicaprinae ind. — A fauna talán legnagyobb állatföldrajzi--faunagenetikai érdekessége 
egy juhféle, melyet sajnos, csak néhány jellemző végtagcsont-töredék képvisel — elég arra, hogy 
minden más antilopfélétől élesen megkülönböztesse, de kevés arra, hogy közelebbi rendszertani 
helyét rögzítse. Külön érdekessége ennek az előfordulásnak, hogy a legközelebbi valódi Ovicaprina 
leletek (Ovis) Szamoszból, tehát Elő-Ázsiából kerültek felszínre, nem pedig Pikermiből, vagy más 
dél-európai előfordulási helyről.

61. Procapra sp. ind. — Korábban tévesen a Gazella nemzetséghez sorolták Hipparion faunabeli 
gazelláinkat. Viszont a Gazella nemzetség nőstényei kivétel nélkül szarvat viselnek, mint a hímek, 
csakhogy félakkorát. Ezzel szemben nem-afrikai Hipparion faunabeli gazella-szarvcsapok közt je
lentősen kisebbeket még soha nem találtunk, jeléül annak, hogy ezek közt nem fordultak elő kis- 
szarvú nőstények. Ebből kényszerítőén adódik a tény, hogy nőstényeik — éppúgy, mint a belső
ázsiai ma élő Procapra fajok esetében — semmiféle szarvat nem viseltek. Ez késztette szerzőt arra 
a meggondolásra (K r e t zo i M. 1965), hogy Hipparion faunabeli gazelláinkat a Procapra nemzetségbe 
kell sorolnunk. Ez annál is inkább logikus, mert a legnagyobb ritkaságok közé tartozó egy-két nem
zetségtől (Pliohyrax, Orycteropus) eltekintve egyetlen nemzetség sem afrikai eredetű Hipparion 
faunáinkban, viszont nagy többség belső-ázsiai kapcsolatú. — A sümeg—gerinci gazellaanyag néhány 
darabból álló leletanyaga oly rossz megtartású, hogy — korrodált felületük méretek vételére sem 
alkalmas — az egyes szóba jövő fajok közti aprólékos eltérések megállapítására nem ad lehetőséget, 
így meg kell a nemzetség jelenlétének rögzítésével elégednünk, ami a gazellák minden fajára egyaránt 
jellemző ökológiai jelleg — a nyílt, sőt helyenként a félsivatagba áthajló füvespuszta lakói — miatt 
másodrendű fontosságú.

Ö s s z e g e z v e  a taxonális anyag áttekintését, azt látjuk, hogy míg a kétéltűek (3 taxon), 
hüllők (6 taxon) és madarak (5 taxon) fajszáma nem tesz lehetővé ,,fauna” -ként kezelést — pl. az 
Urodelidia osztály egyáltalában nincs képviselve — addig a 47 emlősfaj már lehetőséget ad arra, 
hogy (bár hiányos, de) faunaként vizsgáljuk.

Ha az emlősfajok rendszertani megoszlását a faunában összehasonlítjuk Európa és Szaharán túli 
Afrika mai emlősfaunájának százalékos megoszlásával, akkor a következő képet kapjuk:

Sümeg—Gerinc Európa Afrika
Rovarevők 25,5 11,9 11,0
Denevérek 10,6 23,0 11,6
Rágcsálók 23,4 34,8 38,0
Ragadozók 14,9 17,0 12,3
Nyúlformáj úak 2,1 3,0 2,6
Páratlanu j j uak 6,4 — 0,6
Párosujjúak 17,0 9,6 13,6

Ez az összehasonlítás körülbelül tájékoztat arról, hogy a sümeg —gerinci faunában viszonylag 
sokféle a rovarevő, kevés a denevér, de kevés a rágcsáló-taxon is. Lényeges aránytalanságot azonban 
csak a rovarevők mutatnak magas százalékarányukkal. Ezt valószínűleg a bagoly (vagy baglyok) 
táplálék-specializációjára kell visszavezetnünk, mint ahogy mai faunánkban is a gyöngybagoly 
köpeteiben — különösen délibb területeken — uralkodó mennyiséget tudnak a rovarevők elérni, 
miközben a többi bagoly köztudomásúan csak elvétve fogja a cickányokat (jellegzetes szaguk miatt). 
A többi eltolódás — főleg a rágcsálók esetében — már inkább lehet véletlenszerű, vagy feltárás
technikai okokra visszavezethető, tehát valószínűleg nem az eredeti eloszlási viszonyoknak megfelelő.

A lelőhely gerinces-tafocönózisa

A maradványegyüttes tafonómiai viszonyainak vizsgálatánál elsősorban az a tény ötlik sze
münkbe, hogy a leletanyag megtartási állapotában két igen eltérő típus különül el: a friss meg
tartású, de igen apróra összetört mikrofauna-maradványok tömege mellett a szintén erősen össze
tört, de korrodált felületű makrofauna-fosszíliák nagy száma éles ellentétet mutat.

Ha figyelembe is vesszük, hogy a mikrofauna csontanyaga egészen más mechanikai hatásoknak 
lehetett a beágyazás előtt és alatt kitéve, mint a nagyobb állatok csontjai, feltétlenül szembeszökő 
a kétféle megtartási állapot közti különbség. Ennek magyarázatát máshol kell keresnünk.

Ennek a kérdésnek a vizsgálatánál abból kell kiindulnunk, hogy mik a kétféle anyag ilyen jellegű 
és mennyiségű akkumulációjának a lehetőségei az egyik oldalon és mennyiben képzelhető el azonos 
akkumulációban a kétféle megtartású anyag együttes előfordulása.
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Ott kell kezdenünk, hogy ilyen mennyiségű mikrofauna-anyag csak ott halmozódhat össze ilyen 
kis helyen, ahol baglyok alvó-, vagy emésztőhelyei voltak; ezek tömegben elpotyogatott köpeteiből 
akkumulálódhatnak csak ilyen tömegben és ilyen kis helyen az apró gerincesek maradványai. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a lelőhelyre folyamatosan hullottak ezek a bagolyköpetek, melyek szét
esése után valóságos rágcsáló-réteg keletkezett a lelőhelyen. Ehhez viszont barlangok, sziklaüregek, 
vagy legalábbis sziklapárkányok jelenlétére volt szükség. A denevér-maradványok viszonylag közepes 
száma inkább a sziklapárkányok mellett szól — ellenkező esetben ezek a mikrofauna nagyobb meny- 
nyiségét adnák a maradványegyüttesben.

A másik komponense a maradványegyüttesnek a nagyobb állatok, pontosabban emlősállatok 
(ragadozók, patások) csontanyagának akkumulációja révén jutott az üledékbe. Itt viszont megint 
csak különbséget kell tennünk a felnőtt és fiatal állatok közt, mert a Hipparion-maradványok zöme 
épp úgy, mint az antilop-maradványok többsége fiatal állatoktól származik, melyek életkorát a fog
váltás állapotából következtetve elég jól meg lehetett állapítani. Ebből derült ki, hogy a kevés fel
nőttől eltekintve csupa fiatalból álló fauna egységesen januárvégi—februáreleji időre tehető időpont
ban pusztult el. Ebből az következik, hogy a csontanyagban akkumulált Hipparion-antilop-marad- 
ványok egyszerre, valószínűleg valami katasztrófa következtében elpusztult állatoktól erednek, melyek 
hullái odavonzották a ragadozókat és lehúsolt csontjaik hosszabban hevertek összevissza dobált, 
megrágott állapotban a sziklaperem alján, mielőtt betemetődtek volna. Ezenközben a mikrofauna- 
elemek a sziklapárkányon tanyázó baglyok behullott köpeteiből keveredtek ezek közé, a ragadozók 
(elsősorban hiénák) csontjai pedig az ott helyben tanyát ütött állatok elpusztulása révén kerültek 
a csontanyagba.

A fentiekből adódó egyenetlen üledékakkumulációs ritmus végül a mediterrán klímaviszonyok 
figyelembevételével valószínűsítette, hogy a téleleji esős időszak nagyobb üledéklehordását követő 
száraz időszakban a növényevők hullái és később csontjai a következő télig a felszínen feküdtek 
— a ragadozóktól szétrágva, hideg-meleg-eső hatásának kitéve — míg a ragadozók a természetes 
elhullás után temetődtek be a rétegbe.

Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezzem, hogy ezt az egymásutáni folyamatot szedi- 
mentációs adatok — rétegzettség — nem támasztják alá, ami azonban a sziklahasadékok, szikla
párkányok üledékakkumulációjának egyenetlen települése mellett egyik irányban sem bizonyíték.

A fauna ősállatföldrajzi és rétegtani jelentősége

Mióta tudjuk, hogy a Hipparion faunák kronológiai egymásutánjába faunaelemek beözönlése, 
vagy beszivárgása, mások eltűnése, valamint e bevándorlások különböző származási helyei korábban 
nem is sejtett kronológiai dinamikát hozott, a szakirodalom behatóbban analizálja az egyes faunák 
történeti—állatföldrajzi összetételét.

Ebből a szempontból nézve a sümeg—gerinci fauna az európai Hipparion faunák változatos 
képében is élénk színfoltot képvisel. Az észak-amerikai domináns és dél-ázsiai kísérő elemekkel 
átszőtt miocén faunaképet teljesen újszerűén festi át a — Sümeg—Gerinc faunájára alapított — 
sümegi faunaszakasz, mely gyakorlatilag elsősorban abban tér el Csákvár faunatípusától, hogy az 
addig — minden színező elem mellett mégis — az akkori Nyugat- és Közép-Európa klímaövének fauna
elemei helyett sorozatosan a Földközi-tenger sávjának akkori faunaelemeit sorakoztatja fel. Ha 
pedig régi ,,közép-európai”  taxon jelenik meg faunaképében, akkor is ennek kissé eltérő változatá
ban. Ezek mellett pedig a juhok révén határozottan belsőázsiai—előázsiai elem kerül Hipparion 
faunánkba, mely eddigi ismereteink szerint Kis-Ázsián túl nem jutott nyugat felé. Ez a déli és dél
keleti elemekből felépített Hipparion fauna olyan élesen szakítja meg az „európai”  miocén-alapú 
faunaképet, hogy feltétlenül a felső-pannóniai egy faunaszukcessziósan igen jól jellemezhető „meleg” - 
beütésű szakaszának kell tekintenünk.

Erre a déli színezetű faunatípusra feltűnő ellentétként következik a hatvani, szibiriai—belső
ázsiai elemek beáramlásával jól jellemzett, „hideg’’beütésű fauna, melyet kísérő flóraelemeinek közép
európai lomboserdei jellege is jól mutat.

Ebbe a keretbe illeszkedik tehát bele a sümegi faunaszakasz, a csákvári és a hatvani szakaszok 
közé. Faunisztikai jellemzőit részletesebben a következőkben adhatjuk meg a sztratotípus-fauna, 
Sümeg—Gerinc alapján:

A csákvári és hatvani faunaszakaszok közé ékelődő, jellemző déli faunaelemeket (Progonomys, 
Hyaenictis, Lycyaena, Hipparion brachypus alfaj, Hemihipparion minus) felvonultató, sőt jellemzően 
belső-ázsiai—elő-ázsiai (Ovina), illetve afrikai kapcsolatokat (Graphiglis) igazoló Hipparion fauna, 
a csákvári faunatípus mérsékelten modernizált, vagy változatlan alap-fajállományával, de uralkodóan 
déli —délkeleti beütés jellemzőivel.

A sziklahasadék—sziklaeresz jellegű lelőhely ugyan nem kapcsolódik a malakosztratigráfiai 
szukcesszióval tagolt pannóniai szedimentációs rendszerhez, a mátraalji—hatvani pannóniai szelvény
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ben azonban a hatvani — faunával és flórával rögzített — komplexum fekvőjében, a rózsaszent- 
márton— petőfibányai rétegsorban feltárt szelvény azonos klímaindikációjú flóraegyüttes pedig 
jól rögzíti hatvani-előtti rétegtani helyzetét.

A hatvani sztratotípus-fauna és csatlakozó flóra behatóbb vizsgálata és a fekü rózsaszentmár- 
toni—petőfibányai lignites, melegindikációs flórájú sorozattal való pontosabb összevetése lesz 
hivatott a sümegi faunaszakaszt a belső-kárpáti szedimentációs—biokronológiai sorba véglegesen 
beépíteni, illetve megfelelő malakosztratigráfiai párhuzamait megvonni.
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