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KÖZÉPSŐ PLEISZTOCÉN GERINCES LELETEK 
A PONGOR-LYUKBÓL

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Pongor-lyuk ásatása során 1,6 m vastag holocén alatt aprógerinces maradványokban szegény pleisztocén 
rétegeket tártunk fel. A 20 cm-enként gyűjtött minták iszapolása során előkerült vízi pocokfogak figyelmez
tettek először arra, hogy felső pleisztocénnél idősebb üledékkel van dolgunk. Az 1984-ben feltárt állattársaság 
tette nyilvánvalóvá, hogy az anyag a középső pleisztocén fiatalabb fázisába sorolandó. Ez a negyedidőszak 
egyik legkevésbé ismert szakasza, melyből európai viszonylatban is csekély az előkerült faunák száma. Az ab
szolút kronológiai skálán korát a napjainktól visszafelé számított 100 és 200 ezer évek kö-é helyezhetjük.

A Kövesvárad legmagasabb pontja közelében el
helyezkedő Pongor-lyuk K-i bejáratánál dr. Hevesi 
Attilával és dr. Ringer Árpáddal 1982 óta végzünk 
őslénytani és ősrégészéti célú ásatást (HEVESI A .— 
HIR J.— RINGER Á. 1983). Négy év elteltével 
a barlang kitöltését 4 m mélyen tártuk fel és szel
vényünkön 7 réteget különítettünk el (1. ábra).

Az 1—4. rétegből gazdag holocén állattársaság 
került ki (HIR J. 1984). A 140—160 cm mélységű 
szintből vett mintában viszont olyan vízi pocok
fogakat találtunk, melyek zománca egyenletesen 
vékony, így egyértelmű bizonyítékai a középső 
pleisztocén fiatalabb részének (JÁNOSSY D. 1978, 
1979). Ez azt jelenti, hogy a Pongor-lyukban a holo
cén képződmények a „würm” teljes kimaradásával 
a „riss” kitöltésre települnek. Ez ugyancsak rend
hagyó jelenség, mivel barlangi üledékeink döntő 
többsége az utolsó eljegesedés során képződött 
(KORDOSL. 1975).

Szelvényünk 6. rétege gazdag barlangi medve 
leletanyagot szolgáltatott. Ez a medvepopuláció 
sajátos átmeneti helyzetben van az Ursus deningeri 
REICHENAU és az Ursus spelaeus ROS.-HEIN- 
ROTH között. Az előkerült alsó előzápfogak többsé
ge — a felső pleisztocén barlangi medvékkel meg
egyezően — fejlett mellékkúpokkal rendelkezik 
(2. ábra b). Ezek mellett viszont olyan ősibb szabású 
példányok is előkerültek, melyeken a deuteroconi- 
dek redukáltak (2. ábra a).

Az 1984. évi ásatás során jutottunk először jelen
tősebb mennyiségű mikrofauna birtokába (1. táb
lázat). Az állattársaság 21 taxonja közül 10 sztyep- 
és 7 erdei faj. Az egyedek 80%-át a nyílt területet 
kedvelő fajok adják, főleg a domináns mezei pocok

Kitermelőmunka a kutatógödörben

révén. Az erdei elemek közül azok hiányoznak, 
melyek nagy összefüggő erdőségekben érzik jól 
magukat (mókus, nagy pele). Mindebből olyan kör
nyezetre következtethetünk, ahol a mainál szárazabb 
éghajlat következtében a sztyep vegetáció lehetett 
az uralkodó, főleg a völgy közi hátakon és a lejtőkön.
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A fauna rétegtani helyzetének vizsgálatánál per
döntő jelentőségű — a vékonyzománcú Arvicola 
mellett — a Pitymys gregaloides előfordulása (3. 
ábra). Ez a pocokfaj az alsó pleisztocén végén élte 
virágkorát. A középső pleisztocén folyamán egyre 
inkább visszaszorult, és a solymárium után végképp 
eltűnt. A Bükk-hegységben eddig a Kövesváradról, 
továbbá a Tar-kői- és az Upponyi 1. kőfülkéből 
került elő (JÁNOSSY D. 1979). Mindezek alapján 
helyezhető az állattársaság a középső pleisztocén 
fiatalabb szakaszába (castellumi-solymári fázisok).

Feltétlenül gyors közlést érdemel, hogy a jelenleg 
feldolgozás alatt álló — 1985-ben begyűjtött — 
anyagban újabb reliktum jellegű faunaelemet talál
tunk. Ez a Plipmys lenki HELLER, mely a hazai

2. ábra. A 6. rétegből előkerült medve alsó előzáp- 
fogak (P4) két jellemző példánya. Linguális nézet, 
a természetes nagyság kétszerese, a =  deningeroid 
típus, b =  spelaeoid típus.

1. ábra. A Pongor-lyuk ásatási szelvénye. — Jel- 
magyarázat: a =  fakószürke, nem talajosodott
mészkőtörmelék, b =  erősen kőzettörmelékes rend- 
zinatalaj a Kyjatice kultúra nyomaival, c =  fakó
szürke kőzettörmelék, d — barna színű mészkő
törmelék a pilisszántói kultúra nyomaival, e =  éles 
mészkődarabokból álló sárgásbarna törmelék, 
/  =  barna kőzettörmelék, melyben előfordulnak 
kerekre koptatott mészkő- és cseppkőkavicsok, 
g =  okkersárga színű agyagos mészkő-, Hl. kalcit- 
törmelék

3. ábra. Pitymys gregaloides HINTON alsó első 
zápfogának rágófelülete. A természetes nagyság 
tízszerese

fiatal középső pleisztocén faunákból mind ez ideig 
nem került elő.

Ez a tény is illusztrálja, hogy a pongor-lyuki 
leletek új adatokat szolgáltatnak a negyedidőszak 
szóban forgó szakaszának alaposabb megismeré
séhez.

*

Végül, de nem utolsó sorban ezúttal is szeretnék 
köszönetét mondani dr. Jánossy Dénes ne k  a fauna 
helyes értékeléséhez nyújtott tanácsaiért.

d r . h í r  Já n o s
Pásztó
Postafiók 15.
3060
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Táblázat

Az 1984. évi Pongor-lyuki ásatás során előkerült fajok 
jegyzéke.

Fajok Szint (cm)
320— 340— össze- 
340 360 sen

(egyedszám)

Lacerta sp. — 1 1
Chiroptera indet. 2 11 13
Talpa europaea L. 1 1 2
Sorex sp. 1 2 3
Crocidura leucodon HERMANN — 3 3
Ursus spelaeus ssp. 17 4 21
Ochotona pusilla PALLAS 1 1 2
Citellus sp. 1 — 1
Spalax leucodon NORDMANN — 1 1
Dryomys nitedula PALLAS — 1 1
Sicista subtilis-betulina — 1 1
Apodemus sylvaticus csop. 2 5 7
Allocricetus bursae SCHAUB 2 5 7
Cricetus cricetus ssp. — 2 2
Arvico/a sp. — 3 3
Myodes glareolus SCHREBER 1 1 2
Pitymys gregaloides HINTŐN — 1 1
Pitymys subterraneus SEL.- 

LONGCHAMP _ 3 3
Micro tus gr egál is PALLAS 1 3 4
Micro tus ar valis PALLAS 5 51 56
Micro tus agr estis L. — 5 5

Összesen 34 105 139

Egynapi „medvefog-termés’’
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MIDDLE PLEISTOCENE VERTEBRATE 
FINDS FROM THE CAVERN 

PONGOR-LYUK, RÉPÁSHUTA

The Pongor-lyuk is located in the middle of the 
Bükk Mountains, E of Répáshuta. Its mouth is 
near the Lower Pleistocene paleovertebrate site 
called „Kövesvárad” and studied by Dénes Jánossy, 
30 m overlying that. At the entrance of the cavern 
of 14 m length, excavations have been carried out 
since 1982. Small vertebrates have been collected 
by silting from the deposits removed at an interval 
of 20 cm, fór purposes of microstratigraphy.

From the horizons 1—4 in our profile, a rich 
Holocene fauna was recovered. Horizon 5 is poor 
in animal remnants, bút a few Arviola teeth attest 
to “ Riss” formations directly underlying the 
Holocene with the complete absence of “ Würmian” . 
Horizon 6 mainly provided bear remnants. Among 
the lower frontal molars, both “ spelaeiod” and 
“ deningeroid” types. The microfauna treated in 
the paper was recovered from the upper part of 
horizon 7. Its piacing intő the younger stage of 
the Middle Pleistocene is evidenced by the presence 
of Arviola of uniform thin enamel and Pitymys 
gregaloides.

Most recently a Pliomys lenki has alsó been found 
in horizon 7. The excavations and the examination 
of the fauna are carried on.

Translated by D. Lóczy

HAXO^KH CPE^HEnJIEÍÍCTOLJEHOBblX 
n03B 0H 0H H bIX  B £bIPE 
nOHTOP B PEnAIUXYTA

JXbipa. noHrop HaxoflHTCH b epeimen nacTH rop- 
Horo MaccHBa Blikk, k BocTOKy ot  cena Penarn- 
xyTa. OHa oTKpbiBaeTca b HenocpencTBeHHofi 6 jih- 
3 0 CTH OT 3aJie>KH naJieOn0 3 BOHOHHbIX HMeHH 
„KéBeiiiBapan” , oőpaöoTaHHOH ZÍ3HemeM .Hhoui- 
ihh , npH6jiH3HTejibHO Ha 30 m  Bbirne ee. Y boc- 
TOHHoro Bxona nemepbi, íuihhoíí 14 MeTpoB mli 
BbinojiHJieM pacKonKH c 1982 róna. H 3 otjiohcchhíí, 
pa3paöoTaHHbix no TpeőoBaHHHM CTpaTHrpacjjHH 
tohhoto pa3aeneHHíi —  nepe3 20 caHTHMeTpoB —
M bl COÖHpaJIH M eJIKHe n 0 3 B 0 H 0 4 H b ie  CnOCOŐOM OT- 
M yHHBaHHfl.

Mli nojiynHJiH öoraTyio (JiayHy roJioneHa H3 
1.— 4. cnoeB Harnero pa3pe3a. 5. cjioíi őliji öeneH 
b ocTaTKax >KHBOTHbix, ho HecKOJibKo 3yőoB Arvi- 
cola ^OKa3biBaioT, hto bo BpeMH rononeHa — c 
nojiHWM oTcyTCTBneM „BiopM“ — cpa3y nocneno- 
BaJiH o6 pa3 0 BaHH« „pHcca” . 6 . cjioü naBan HaM 
öojibiueü nacTbio ocTaTKH MenBeaeő. Cpena hhhc- 
hhx nepenHHx KopeHHbix 3y6 oB b onHHaKOBOM 
KOJiHHecTBe BCTpenaioTCH 3yöbi THna „spelaeoid“ h 
„deningeroid” . OnHcaHHyio b CTaTbe MHKpo4>ayHy 
m m  BCTpemnH b BepxHeM ropH3 0 HTe 7 .-ro cjioh. 
OTHomeHHe hx k öonee MOJionoíí (J)a3e cpenHero 
njieiícToueHa noATBepacnaeTCH npncyTCTBHeM Ar- 
vicola c oanHaKOBO tohkoö SManbio h Pitymys 
gregaloides. n o  caMbiM hoblim  naHHbiM mli 
HauuiH h Pliomys lenki b 7. om  cnoe. PacKonKH h 
oöpaöoTKa (frayHbi nponojmaioTCH.

Tlepeee.ía JlyÖMUAAa CenmupMau
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