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ABSTRACT: (A preliminary report on the revised investigation of the paleontological locality-complex
„Güdör-kert” at Felsõtárkány, Northern Hungary) – The locality Felsõtárkány „Güdör-kert” is memorable in
the Hungarian paleontological literature, because nonmarine sediments bearing rich mollusc fauna were first
reported by SCHRETER (1913). During the earlier half of the 20 th century the molluscs, bones and the rich
plant fossil material  were elaborated by a group of famous scholars. The field activity was broken in 1949.
The fossiliferous layers of the „Güdör-kert” were found again by Janos Hír and by Pál Pelikán in 1999-2000.
A field campaign was organised by János Hír in the summer of 2000 with the aim of collecting microverte-
brate fossils. During the course of it 2 metric tones of sediment was washed and sieved. Two fossiliferous
point were found: Felsõtárkány 1. and Felsõtárkány 3/2. The results of the collection is given. During the ear-
lier Hungarian paleontological literature the chronological position of the Felsõtárkány locality was disputed.
Sarmatian age was classified by a group of the scholars. Early Pannonian was prefered by another group. After
the first results of the new collection we presume the Sarmatian age and the MN 7-8 zone.

1. Bevezetés

A Felsõtárkány közelében található szárazulati miocén üledékekrõl és azok õsmaradványairól
elõször SCHRÉTER (1913) tudósított. Ezt követõen SÜMEGHY (1924, 1925) publikálta a
puhatestûanyagot. A gerinces maradványok közül elõször a nyúlfélék speciális leírását ÉHIK
(1926) tette közzé. A gerinces fauna listáját BALOGH és RÓNAY (1965), valamint KRET-
ZOI (1982) ismertették. ANDREÁNSZKY és S KOVÁCS (1955), ANDREÁNSZKY (1959)
a rétegsorból több ponton gyûjtött gazdag õsnövényi leletanyagot dolgozták fel. Ez utóbbi
revízióját a közelmúltban ERDEI (1999) végezte el. A terepi munkában elévülhetetlenek
Legányi Ferenc érdemei. 

A lelõhelyen az 1940-es éveket követõen jó darabig nem történtek gyûjtések. A felnövõ
bozót és az eróziós árkok mesterséges (részben szeméttel történõ) feltöltése meghiúsította az
õsmaradványokat tartalmazó rétegek azonosítására tett kísérleteket (KORDOS 2000 szóbe-
li közlés). Többszöri terepbejárás után 1999 õszén Hír és egy önkéntes diákbrigád bukkant
rá a késõbbiekben 1. lelõhelyként nevezett zöld agyagrétegre. 2000 tavaszán pedig Pelikán
Pál talált rá a klasszikus leírásokban többször említett lignitszintre. 2000 nyarán Hír János
és egy diákcsapat 2t üledéket termelt ki 3 szelvénybõl. A kibányászott üledéket 0,5 mm
finomságú szitarendszeren iszapoltuk. Az iszapolási maradékot 1999-2000 telén válogattuk.
Ekkor derült ki, hogy a Felsõtárkány 1. lelõhelynél a Felsõtárkány 3/2. sz minta lényegesen
gazdagabb leletanyagot tartalmaz. A munka során elõkerült puhatestû, ill. gerinces faunát
kívánjuk az alábbiakban ismertetni.

A terepi munkát döntõ részben 2000 július 21-tõl aug. 4-ig tartó középiskolások
részvételével rendezett õslénytani kutatótáborban végeztük el. A tábor megszervezését az
alábbi támogatók segítségével valósítottuk meg: OTKA T 029148 sz. kutatási téma, Pro
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1. ábra: A Felsõtárkány „Güdör-kert” n. lelõhely topográfiai helyzete



2. A földtani viszonyok és a puhatestûfauna

A puhatestû-, gerinces-, és õsnövényi leletanyagot a Felsõtárkány É-i oldalán fekvõ Güdör-
kert folyóvizi-mocsári üledéksorozata tartalmazza, mely aleuritos agyagból, agyagos
finomhomokos aleuritból áll mintegy 10 m vastagságban betelepülve 10 cm vastag agyagos
lignitréteggel . Ez alatt vastag - PELIKÁN P. (szóbeli közlés) szerint - 200 m-t is elérõ
áthalmozott riolittufa található benne homokos és kavicsos betelepülésekkel. A község
keleti oldalán ugyancsak Pelikán Pál homokos, kavicsos üledékbe települt pelites jellegû
képzõdményben „Ábra reflexa” faunaegyüttes lenyomatait gyûjtötte:

Ábra reflexa (Eichw.)
Cardium lithopodolicum Dub.
Cardium praeplicatum Hilb.
Mactra eichwaldi Lask.
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2. ábra: A „Güdör-kert” elõzetes szelvénye

I : Felsõtárkány 1. lelõhely. Ismeretlen vastagságú sárga homokba települõ 40 cm vastag zöld agyagréteg 

II: Felsõtárkány 2. szelvény. Áthalmozott zöld agyag. Õsmaradványokat nem szolgáltatott

III: Felsõtárkány 3. szelvény.

1: 20 cm talajüledék; 2: 30 cm tufatörmelékes homok; 3: 40 cm szürke agyag = Felsõtárkány 3/2. lelõhely; 

4: 20 cm tufapettyes homok; 5: szálban álló riolittufa

IV: Felsõtárkány 4. szelvény.

1: 50 cm talajüledék; 2: 10 cm növénylenyomatos agyag; 3: 10 cm lignit; 

4: 20 cm tufatörmelékes homok lignitszemcsékkel; 5: 30 cm erõsen tufapettyes homok; 

6: 20 cm tufapettyes homok; 7: szürke homokos agyag



Ez a puhatestûfauna az idõsebb szarmata (kozárdi alemelet) jelenlétét bizonyítja. A bezáró
pelites kõzetre (finom riolittufa liszt kovás cementálással) jellemzõ, hogy mészmentes és
csak többszöri fagyasztással sikerült feltárni. Rétegtani szempontból ez a képzõdmény a
„Güdör-kert” édesvízi képzõdményei alatt helyezkedik el.

A sorozat legmagasabb szintje a Felnémet-Felsõtárkány közötti országút mentén tárul fel
K-felé kinyíló rétegzõdéssel. A képzõdmény litológiai megjelenése igen hasonlít a „Güdör-
kert” üledékeihez, viszont igen kövületszegény.

A „Güdör-kertben” korábban Legányi Ferenc által gyûjtött és az újabb Hír-féle ásatás
során iszapolt gazdag szárazföldi-édesvizi puhatestûanyag áttanulmányozása után az alábbi
taxonokat lehetett azonosítani. A meghatározások még elõzetes jellegûek.

taxonok: eddig ismert rétegtani elterjedés:

Pomatias rivulare (Eichw.) felsõ-bádeni-pleisztocén
Bithynia cf. glabra (Zieten) kárpáti-szarmata
Carychium pachychilus Sandb. szarmata-pontusi
Radix cf. dilatata (Noulet) bádeni-szarmata
Aplexa subhypnorum Gott. felsõ-bádeni-pontusi
Anisus hilgendorfi subcarinata Gott. bádeni-szarmata
Gyraulus nedici (Brus.) bádeni-szarmata
Planorbarius cornu mantelli (Dunk.) kárpáti-pannóniai (s.s.)
Negulus suturalis gracilis Gott. Wenz szarmata-pontusi
Vertigo ovatula trolli Wenz felsõ-bádeni-pannóniai
Acanthinula trochulus Sandb. kárpáti-pontusi
Strobilops costata (Clessin) felsõ-bádeni-szarmata
Strobilops subconoidea (Jooss) bádeni-szarmata
Discus pleuradrus (Bourg.) kárpáti-pontusi
Cecilioides aciculella (Sandb.) felsõ-bádeni-pontusi
Succinea minima Klein kárpáti-pontusi
Limax crassus Clessin felsõ-bádeni-pannóniai
Triptychia grandis (Klein) bádeni-szarmata
Triptychia cf. obliqueplicata (Sandb.) bádeni-szarmata
Triptychia cf. leobersdorfensis (Troll) ssp. pannóniai (s.s.)
Serrurella multiplicata Nords. felsõ-bádeni
Cochlodina (M.) ex. gr. oppoliensis Nords. felsõ-bádeni
Nordsieckia fischeri (Michaud) var. pliocén
Nordsieckia pontica Lueger szarmata-pontusi
Canariella bakonyensis Kókay felsõ-bádeni-szarmata
Leucochroopsis kleini (Klein) bádeni-pontusi
Tropidomphalus cf. zelli depressus Wenz szarmata-pannóniai (s.s.)
Klikia giengenzis (Klein) bádeni-szarmata
Unio blumrichi Mod. var. bádeni

A felsorolt-még nem teljes- puhatestû együttes egészében a szarmata korszakra utal. A
vázolt települési körülmények alapján a fiatalabb szarmata kor valószínû.
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3. ábra: Triturus roehrsi és Latonia gigantea maradványok Felsõtárkányból

A-D: Triturus roehrsi, E-K: Latonia gigantea

A, B, E-J: Felsõtárkány 1. lelõhely

C, D, K: Felsõtárkány 3/2. lelõhely

A, B: törzscsigolya C, D: törzscsigolya töredék

E, F: ilium H: scapula I, J: frontoparietale töredék

K: maxillare töredék A, C, H, J: felülnézet B, D, F: oldalnézet

E: hátulnézet G, I: alulnézet K: linguális nézet



3. Felsõtárkány herpetofaunája

Classis: Amphibia LINNAEUS, 1758
Ordo: Caudata OPPEL, 1811
Familia: Salamandridae GRAY, 1825
Genus: Triturus RAFINESQUE, 1815

Triturus roehrsi (HERRE, 1955) 3. ábra

Az elõkerült leletanyag (parietale, parasphenoideum, csigolyák) hasonló a Mátraszõlõs 1.
lelõhelyrõl Triturus sp.-nek, illetve a Mátraszõlõs 2. lelõhelyrõl Triturus cf. roehrsi-nek
meghatározott anyaghoz (GÁL et al, 1999, 2000). A csigolyák legfontosabb sajátossága a
kiemelkedõ és dorsalisan kiszélesedõ tövisnyúlvány, amelynek a felszíne csontlécekkel és
bemélyedésekkel skulpturált. A legszembetûnõbb különbség a mátraszõlõsi anyaggal szem-
ben az, hogy a csigolyák diapophysis-ei és parapophysis-ei viszonylag közel helyezkednek
el egymáshoz, amely egyébként a típusanyagon is megfigyelhetõ (HERRE 1955). Az ere-
detileg Dévényújfaluból (=Devinska Nová Ves =Neudorf) (MN 6) leirt faj a fenti lelõhelyek
az oberdorfi korai (MN 4) miocénbõl is elõkerült (SANCHIZ, 1998). 

Ordo: Anura RAFINESQUE, 1815
Familia: Discoglossidae GÜNTHER, 1858 (1845)
Genus: Latonia MEYER, 1843

Latonia gigantea (LARTET, 1851) 3. ábra

A leletanyag alapján (töredékes frontoparietale, maxillare, atlas, scapula, humerus, ilium)
egyértelmûen megállapítható a faj jelenléte. A frontoparietale töredéknek a bal oldali része
került elõ. Ennek a felszínét apró csontgumók díszítik, amelyek részben haránt irányú csont-
gerincekbe rendezõdtek. A maxillare töredék fogazott, de a processus zygomaticomaxillaris
maxillae labialis felszínén nem figyelhetõk meg csontgumók. Megjegyzendõ, hogy ez a
felület részben letört, másrészt elõfordulhat, hogy a csontgumókat eredményezõ másodlagos
csontosodási folyamat itt még nem kezdõdött el (rendszerint csak az idõsebb példányokon
figyelhetõ meg) (ROCEK 1994). További, fõleg a nemzetségre vonatkozó sajátosságok, az
atlaszon megfigyelhetõ crista ventralis, a viszonylag rövid és széles scapula, a distalis részén
„megtört” humerus és az iliumnál ventralisan elszélesedõ S alakú symphysis (ROCEK supra
cit). A Latonia maradványok meglehetõsen közönségesnek számítanak a magyarországi
miocénben (HÍR et al 1998, Gál et al 1999, 2000, VENCZEL 1997, 1999).

Familia: Pelobatidae BONAPARTE, 1850

Pelobatidae indet. 4. ábra

A leletanyagból egyetlen, viszonylag jó megtartású törzscsigolya került elõ, amely procoel
típusú és oldalnyúlványai ferdén elõre irányulnak. Az idegivszár bal oldalán jókora nyílás
figyelhetõ meg, amely a gerincvelõi ideg kilépési helye. A teljesen zárt gerincvelõi ideg
nyílásának megléte általában az Eopelobates nemzetségre jellemzõ és csak ritkán figyelhetõ
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meg az aktuális Pelobates nemzetségben. A fentieket figyelembe véve az adott csontmarad-
vány közelebbi meghatározásra nem alkalmas.

Familia: Hylidae GRAY, 1825
Genus: Hyla LAURENTI, 1768

Hyla sp. 4. ábra

A leletanyagot két ilium töredék képezi. A csontmaradványokon megfigyelhetõ sajátossá-
gok közül megemlíthetõ a viszonylag keskeny symphysis, a pars ascendens-hez képest jóval
szélesebb pars descendens és a jellegzetesen oldalra ugró, tagolatlan tuber superius (az ábrán
látható példányon a kopás miatt ez utóbbi osztottnak látszik). A nemzetség maradványai
nem túl gyakoriak a neogén leletanyagokban, amely feltehetõen viszonylag apró és töré-
keny csontjaikkal magyarázható. A mátraszõlõsi lelõhelyekrõl viszonylag nagyobb számban
került elõ (GÁL et al, 1999, 2000).

Classis: Reptilia
Ordo: Sauria MC CARTNEY, 1802
Familia: Lacertidae BONAPARTE, 1831
Genus: Lacerta LINNAEUS, 1758

Lacerta sp. 4. ábra

A nagy számú, de viszonylag gyenge megtartású leletanyag (maxillare, dentale, jugale, ilium)
csak a nemzetség jelenlétének bizonyítására alkalmas. A viszonylag kistermetû fajhoz tartozó
példányok fogazata pleurodont típusú, a fogcsúcsok pedig két, vagy három csúcsúak.

Familia: Anguidae GRAY, 1825
Subfamilia: Anguinae GRAY, 1825

Az Anguinae alcsaládban legalább három, egymástól morfológiailag jól elkülöníthetõ cso-
portot (evolúciós vonalat) lehet megkülönböztetni: a Pseudopust (amblyodont fogazattal),
az amerikai Ophisaurusokat (hegyes-, végükön finoman barázdált fogakkal), valamint az
eurázsiai Ophisaurus csoportot 8 caniniform, barázdálatlan fogakkal) (AUGÉ et RAGE
2000). Ezek alapján az Ophisaurus nemzetség parafiletikusnak tekinthetõ.

Genus: Ophisaurus DAUDIN 1803

Ophisaurus cf. spinari KLEMBARA, 1979 4. ábra

A leletanyag parietale-t, frontale-t csigolyákat és oszteodermákat is szolgáltatott. Az anyag
rendszertani besorolása elsõsorban a Dolnice (MN 4) tipus-lelõhelyrõl leírt és azzal nagyfokú
hasonlóságot mutató parietale alapján történt. Hasi oldalon megfigyelhetõ, hogy a fossa pari-
etalis közel esik a csont hátsó széléhez és e viszonylag sekély beöblösödést dorsalisan a carina
arcuata határolja. A processus supratemporalis és a crista cranii parietalis lefutása is megegyezik
a Dolnice-rõl leirt holotipuséval (KLEMBARA 1979). A frontale megnyúlt, felülete finoman
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4. ábra: Pelobatidae indet, Hyla sp., Lacerta sp. és Ophisaurus cf. spinari

maradványok Felsõtárkány 1. lelõhelyrõl

A, B: Pelobatidae indet. C: Hyla sp. D, E: Lacerta sp. F-K: Ophisaurus cf. spinari

A, B: presacralis törzscsigolya C: ilium D: frontale E: dentale F, G: parietale töredék

H, I: törzscsigolya J, K: frontale

A, G, I, K: alulnézet B, C: oldalnézet D, F, H, J: felülnézet E: linguális nézet



skulpturált. A maxillare fogazata subpleurodont típusú, a fogak csúcsi része enyhén hátrahajló,
striatió nélküli. A csigolyák és az osteodermák legalább két méretkategóriába sorolhatók. Az
adott anyag alapján azonban nehezen eldönthetõ, hogy két különbözõ fajhoz tartoznak-e, vagy
ugyanazon faj fiatal és idõsebb pédányaihoz. A kisebb méretû csigolyák meglepõen hasonlí-
tanak az Anguis nemzetséghez. A farktájéki csigolyák haemapophysisei rendszerint letörtek. Az
osteodermák külsõ felülete (az elülsõ sima részt leszámítva) skulpturált, kiemelkedõ csontge-
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5. ábra: Ophisaurus sp., Pseudopus sp., Scolecophidia indet. és Viperidae indet.

maradványok a felsõtárkányi lelõhelyekrõl

A, B, D, E: Ophisaurus sp. C: Pseudopus sp. F, G: Scolecophidia indet. H: Viperidae indet.

A, D-H: Felsõtárkány 1. lelõhely B, C: Felsõtárkány 2. lelõhely

A, B: maxillare töredék C: dentale töredék D, E: bõrcsontok 

F, G: törzscsigolya H: méregfog

A,B,D: linguális nézet D, E, F: felülnézet G: alulnézet H: oldalnézet



rinccel (az Anguisnál rendszerint nem fejlõdik ki hasonló csontgerinc. Mindezek alapján mega-
lapozottnak látjuk a leletanyag Ophisaurus nemzetségbe való besorolását. A fentiek alapján a
sámsonházi és mátraszõlõsi lelõhelyek eredetileg Anguis-nak meghatározott csontmaradványai
is ez utóbbi nemzetségbe sorolhatók be (HÍR et al 1998, GÁL et al 1999, 2000).

Genus: Pseudopus MERREM, 1820

Pseudopus sp. 5. ábra

A leletanyagot egyetlen töredékes állkapocs alkotja, amelyben mindössze két subpleurodont
illeszkedésû fogat találunk. Ez utóbbiak egymáshoz közelállóak, alacsonyak, lekerekítettek,
felületük nem barázdált. Mesialisan mindkét fog felületén jellegzetes csontgerinc fut végig.
A Pseudopus nemzetség az oligocén végétõl ismert (AUGÉ et RAGE, 2000) és egészen nap-
jainkig fennmaradt.

Ordo: Serpentes LINNAEUS, 1758

Scolecophidia indet. 5. ábra

A leletanyagot két apró és viszonylag egyszerû morfológiájú töredékes csigolya képviseli.
Ezek hát-hasi irányban lapítottak, tövisnyúlvány és haemalis él nélküliek. A synapophysisek
jellegzetesen oldalra ugróak. Az adott anyag azonban közelebbi határozásra nem alkalmas.

Familia: Colubridae OPPEL, 1811
Genus: Natrix LAURENTI, 1768

Natrix sp.

A leletanyagot egyetlen töredékes csigolya képviseli. A csigolya centruma viszonylag meg-
nyúlt, amelyen jól kivehetõ a jellegzetesen kiemelkedõ, posteroventralisan S-alakban gör-
bült hypapophysis. A közelebbi határozáshoz további jobb megtartású anyagra lesz szükség.

Colubridae indet.

A leletanyagot néhány kisméretû törzscsigolya képezi. Ezek centruma viszonylag rövid, a
haemalis él kiemelkedõ. A praezygapophysis nyúlványok rövidek, a paradiapophysisek
pedig csak részben különültek el egymástól. A maradványok megtartása alapján
feltételezhetõ, hogy ezek egy kistermetû és fiatal siklóféléhez tartoztak.

Família: Viperidae LAURENTI, 1768

Viperidae indet. 5. ábra

Az anyagból mindössze két solenoglyph típusú méregfog került elõ, amelybõl a viperafélék
jelenlétére következtethetünk. A viperák Európában a korai miocéntõl ismertek.
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A herpetofauna jellemzése

A Felsõtárkány 1. lelõhely változatosabb összetételû faunát szolgáltatott, mig a Felsõtárkány
3/2. lelõhelyrõl elõkerült maradványok meglehetõsen szegényesek és töredékesek, ezért
közelebbi jellemzésre ez utóbbiak nem is alkalmasak.

A fajok többsége a magyarországi középsõ miocénben tömegesnek számít. A vizes élõhe-
lyekre jellemzõ fajok közül megemlítendõ a mindkét lelõhelyen együttesen elõforduló
Triturus roehrsi és Latonia gigantea, valamint a Hyla sp. és Natrix sp. is. Ugyanakkor
hiányoznak a más lelõhelyeken (pl. Sámsonháza, Mátraszõlõs 1., 2.) gyakorinak mondható
Palaeobatrachus és Rana maradványok. A száraz élõhelyek alakjai közül a Felsõtárkány 1.
lelõhelyen leggyakoribb a Lacerta nemzetség. Az Anguidae család képviselõi közül újdon-
ságnak számit a Pseudopus sp. jelenléte, mig a viperafélék is meglehetõsen ritkának számí-
tanak. A kisméretû fajokból álló vakkígyóféléket is tömörítõ alrendet (Scolecophidia indet.)
csupán csigolyák alapján tudtuk kimutatni. A fentiek alapján a fosszilis állattársulás egyko-
ri élõhelye változatos, cserjékkel, fákkal borított sziklás terület lehetett, amelyet a közelben
kis felületû vizes élõhelyek egészítettek ki.

Felsõtárkány 1. Felsõtárkány 3/2.
minimális minimális
egyedszám % egyedszám %

kétéltûek
Triturus roehrsi 2 8,3 2 25
Latonia gigantea 2 8,3 2 25
Pelobatidae indet. 1 4,2 - -
Hyla sp. 2 8,3 - -

hüllõk
Lacerta sp. 12 50 - -
Ophisaurus cf. spinari 2 8,3 - -
Ophisaurus sp. - - 2 25
Pseudopus sp. - - 1 12,5
Scolecophidia indet. 1 4,2 - -
Natrix sp. - - 1 12,5
Colubridae indet. 1 4,2 - -
Viperidae indet. 1 4,2 - -
Összesen 24 100,- 8 100,-

4. A Felsõtárkány 1. lelõhely madárleletei

Classis: Aves (Madarak)
Ordo: Galliformes (TEMNICK), 1820 (Tyúkalkatúak)
Família: Phasianidae VIGORS, 1825 (Fácán-félék)
Genus: Miophasianus LAMBRECHT, 1933
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Miophasianus sp.

Anyag: phalanga pedis 1. digiti III. disztális töredék.
Méretek: az ujjperc diafizisének szélessége 3,5 mm, disztális szélessége 4,95 mm, disztális
vastagsága 4,93 mm.

A lábujjperc disztális vége a fácán-félék morfológiai jellegzetességeit mutatja, méretei
alapján pedig a tyúk nagyságúak közé sorolható. A fosszilis csontdarab méreteit, valamint
korát figyelembe véve, az ismert európai nemzetségek közül a Pavo és a Miophasianus jöhet
számításba. A fossziliának a recens páva (Pavo cristatus LINNAEUS, 1758), valamint a
fácán (Phasianus colchicus LINNAEUS, 1758) megfelelõ vázrészével való morfológiai
összehasonlítása során arra a következtetésre jutottunk, hogy az csakis a fácánhoz sorolható.
A Miophasianus nemzetségbõl négy fajt ismerünk - M. desnoyersi (MILNE-EDWARDS)
1869, M. medius (MILNE-EDWARDS) 1869, M. altus (MILNE-EDWARDS) 1869, M.
maximus (LYDEKKER) 1891 - valamennyi Franciaország miocénjébõl-, de a tárkányi
méretei az utóbbi két faj valamelyike mellett szólnak. 

Ordo: Passeriformes LINNAEUS, 1758 (Énekesmadarak)
Família: Turdidae BONAPARTE, 1838 (Rigó-félék)
Genus: Turdus LINNAEUS, 1758

Turdus sp.

Anyag: jobb oldali disztális tibiotarsus.
Méretek: a diafizis szélessége 2,0 mm, az epifizis szélessége 3,5 mm, az epifizis vastagsága
3,2 mm.

A morfológiai jellegeket jól õrzõ csont az énekesmadarak (Passeriformes) rendjén belül a
pacsirtafélékkel (Alaudidae) és a rigófélékkel (Turdidae) mutat legnagyobb hasonlóságot. A
két családot - a szóban forgó csont esetében - csupán a condylusok (mediális és laterális)
egymáshoz viszonyított helyzete különbözteti meg. Mig a pacsirtáknál a két condylus
párhuzamos, a közöttük levõ rés pedig aránylag szûk, a rigók esetében a condylusok cra-
nialisan nagyobb szöget zárnak be. Ugyanakkor a két condylus között található mélyedés
(incisura intercondylaris) mélyebb, kihangsúlyozottabb az utóbbi család képviselõinél. A
fentiek alapján a fosszilis leletet a rigófélékhez soroljuk.

A fosszilis lelet méretben a szõlõrigó (Turdus iliacus) és az énekesrigó (T. philomelos)
között helyezkedik el. Morfológiai szempontból az utóbbival mutat nagyobb hasonlóságot,
ugyanis mind a fosszilis lelet, mind az énekesrigó esetében a canalis extensorius rése
keskenyebb, kifli alakú, mig a szõlõrigónál ugyanez a rés nagyobb és félkör alakú. A fel-
soroltak, valamint a nagy korkülönbség szerint nemcsak egy új fajjal állunk szemben,
hanem valószinûleg egy új nemzetséggel is.

Passeriformes indet.

Anyag: jobb oldali humerus diafizis-töredék
Méretek: a diafizis szélessége 1,78 mm.
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A lelet rendkívül töredékes volta sajnos még családba való besorolást sem tesz lehetõvé. A fosz-
sziliáról csupán annyi állapítható meg, hogy egy fecske nagyságú énekesmadártól származik.

Az európai harmadidõszaki madarakat tárgyaló szakirodalomban fajig határozott
énekesmadarak a varjúfélék (Corvidae) kivételével szinte egyáltalán nem ismertek. A recens
családok közül mindössze a billegetõ-félék (Motacillidae) és a gébics-félék (Laniidae) ismertek
két, ill. egy fosszilis fajjal (BOCHENSKI, 1997). A többi taxont csak hozzávetõlegesen és
általában méreteik alapján jelzik (pl. kis- vagy közepes méretû), közelebbi meghatározás és
leírás nélkül. Ennek következtében rendkívül nehéz viszonyítási alapot találni, hiszen a fosszilis
maradvány a nagy korkülönbség miatt nem azonosítható a recens fajokkal.

Az énekes madarak rendje nagyon sok fajt számlál, ezek pedig mind csonttani
bélyegeiket, mind méreteiket illetõen nagyfokú homogenitást mutatnak, ezért elkülönítésük
általában nehézségeket okoz. A harmadidõszaki leletek ráadásul nagyon rossz megtartásúak,
kevés és elmosódott morfológiai jellegeket hordoznak, így meghatározásukra általában nem
vállalkoznak a szakemberek.

Magyarország miocén madárfaunáiban mind a nagytermetû fácán-félék, mind az énekes
madarak képviselve vannak. Mátraszõlõsrõl (MN 6) a szerzõk (GÁL et al. 1999, 2000)
jeleznek egy rigó-félét (Turdidae indet.), amelynek azonban hollócsõrcsontja (coracoideum)
maradt fenn. Továbbá két azonosithatatlan énekesmadár (egy zöldike és egy cinege-
nagyságú) is elõkerült a mátraszõlõsi anyagból.

Rudabányáról (MN 9) JÁNOSSY (1994) a Miophasianus cf. medius-t azonosította egy cora-
coideum, egy tibiotarsus és két tarsometatarsus töredékbõl. Az énekesmadarak közül egy nádi-
poszáta (Acrocephalus sp.-A. arundinaceus méret), egy kistermetû tücsökmadár (Locustella
sp.) és egy varjú (Corvus sp.-C. corone méret) ismert egy-egy lelettel. Polgárdiból (MN 13)
JÁNOSSY (1991) a Pavo aesculapi phasianoides-t írta le gazdag fosszilis anyagra támaszkod-
va. Ugyancsak errõl a lelõhelyrõl jelzett a leggazdagabb énekesmadár-fauna: billegetõ
(Motacilla sp.), gébics (Lanius sp.), nádirigó (Acrocephalus sp.), két poszáta (Cettia sp. és
Sylvia sp.), rigó (Turdus sp.-T. iliacus méret), fülemüle (Luscinia sp.), egy varjú-féle (Corvus
sp.) és egy pinty-féle (Fringillidarum indet.) alkotja. A felsorolt taxonok szinte kizárólag a
felkarcsont (egyik legjobban határozható végtagcsont) alapján lettek jelezve.  

5. Felsõtárkány rágcsálófaunája

Ordo: Rodentia BOWDICH, 1821 (rágcsálók)
Família: Sciuridae GRAY, 1821 (mókusfélék)
Genus: Palaeosciurus POMEL, 1853

Palaeosciurus sp. ?

Leletanyag és méretek: L (hosszúság) W (szélesség) mm

1M 1-2 (Ftk. 3/2) 1,71 1,99 9. ábra
1 p4 (Ftl. 3/2) 1,68 1,57 6. ábra
1 m1 (Ftk. 3/2) 1,75 1,88
1 m2 (Ftk. 3/2) 1,95 2,05 7. ábra
1 m3 (Ftk. 3/2) 2,32 1,92 8. ábra
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6-12. ábrák: Sciuridae és Eomyidae fogak rágófelszinei Felsõtárkányból

6: Palaeosciurus sp. ? p4 10: Eomyops oppligeri p4

7: Palaeosciurus sp. ? m2 11: Eomyops oppligeri m 1-2

8: Palaeosciurus sp. ? m3 12: Keramidomys mohleri alsó fogsor

9: Palaeosciurus sp. ? M 1-2



A fogkoronák morfológiai sajátosságai megfelelnek a ma is élõ Sciurus vulgaris fogainak.
A fogzománc sima. A méretek ugyanakkor kisebbek

A Sciurus nemzetség eddig ismert elsõ képviselõi csak a pliocénben (MN 14) jelentek
meg. A Palaeosciurus genus pedig már a korai miocénben (MN 4) kihalt DE BRUIJN
(1999) szerint. Svájci adatok (BOLLIGER, 2000) ugyanakkor arra utalnak, hogy a
Palaeosciurus nemzetség az MN 5, MN 6 zónába sorolt faunákban még elõfordul. A fel-
sõtárkányi leletegyüttes ezeknél biztosan fiatalabb, így a mókusfaj jelenléte talányos és csak
gazdagabb anyag birtokában tisztázható a rendszertani helyzet.  

Genus: Miopetaurista KRETZOI, 1962

Miopetaurista sp.

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W)
1 m3 mol. fr. (Ftk. 3/2) - 1,96
A fogzománc gyöngyözötten skulpturált. Mivel a hypoconid letört, ezért pontosabb
meghatározás nem lehetséges. A repülõ múkus nemzetség a korai miocéntõl a pliocén
végéig fordult elõ.

Genus: Blackia MEIN, 1970

Blackia miocaenica

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

1 m3 (Ftk. 3/2) 1,60 1,43

A fogkorona alacsony, a fogzománc skulpturált és a talonid medence sekély.
A faj a korai miocéntõl a pliocénig élt. A kistermetû repülõmókus Észak-Magyarországon
Rudabányán (KORDOS szóbeli közlés) és az egyházasdengelegi késõ miocén (MN 12) korú
faunában fordult elõ (HÍR-MÉSZÁROS 1995). 

familia: Gliridae, THOMAS, 1897 (pelék)
subfamilia: Glirinae THOMAS, 1897
Genus: Muscardinus KAUP, 1829

Muscardinus aff. sansaniensis

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

1 M1 fr. (Ftk. 3/2) - -
1 M2 (Ftk. 3/2) 1,20 1,18
3 m1 (Ftk. 3/2) 1,20 1,06

1,13 0,97 17. ábra
1,18 1,02

1 m3 (Ftk. 3/2) 1,15 1,12
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13-21. ábrák: Gliridae fogak rágófelszinei Felsõtárkányból

13: Mioglys meini m1 18: Paraglirulus sp. p4

14: Mioglys meini m2 19: Paraglirulus sp. M1

15: Mioglys meini m3 20: Paraglirulus sp. m2

16: Mioglys meini M1 21: Microdyromys koenigswaldi M1

17: Muscardinus aff. sansaniensis m1



A töredékes M1 példányon megtalálható az a két rövid járulékos redõ, amely a taxont
megkülönbözteti a késõbbi-általában egyszerûbb morfológiájú- fajoktól. A felsõtárkányi
fogtöredék a svájci Anwilból leirt fogakhoz (ENGESSER 1972) hasonlít legjobban. 

Genus: Microdyromys DE BRUIJN, 1966

Microdyromys complicatus DE BRUIJN, 1966

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

1 M1 (Ftk. 1.) 1,12 1,15 21. ábra

A kisméretû, alacsony koronájú fog legfontosabb morfológiai jegyei: extra redõk az anteroloph
és a protoloph, valamint a metaloph és a posteroloph között. A hátulsó centroloph nem kapcso-
lódik a metacone-hoz. Ez a konfiguráció megfelel a faj eredeti leirásának és az ahhoz mellékelt
ábrának. A faj a magyarországi miocénbõl még nem került elõ. Sámsonházán az egyszerûbb
morfológiájú M. koenigswaldi jelentkezett (HÍR et al, 1998). Nyugat-Európában az MN 6,
valamint az MN 7-8 zónák faunáiban fordult elõ (DAAMS et DE BRUIJN (1995).

Genus: Paraglirulus ENGESSER, 1972

Paraglirulus sp. 

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

1 M1 (Ftk. 1.) 1,19 1,29 19. ábra
1 p4 (Ftk. 1.) 0,76 0,67 18. ábra
1 m2 (Ftk. 1.) 1,32 1,32 20. ábra

Mindkét moláris rágófelszine konkáv. A M1 koronáján az anterior centroloph nem kapcsolódik
az endoloph-hoz. VAN DER MEULEN et DE BRUIJN H. (1982) szerint ez a jellegzetesség
generikus bélyeg. A posterior centroloph-endoloph kapcsolat megvan, de a posterior centroloph
metaloph kapcsolat hiányzik. Az m2 koronájának legfeltûnõbb sajátságai a kettõs anterior extra
redõ, a centrolophid és a mesolophid buccalis kapcsolata, valamint a folyamatos endolophid
hiánya. A csekélyszámú leletanyag pontosabb meghatározást nem tesz lehetõvé. A Paraglirulus
nemzetség Magyarországon ezidáig csak Rudabányán fordult elõ (KORDOS szóbeli közlés).

Genus: Myoglis BAUDELOT, 1965

Myoglis meini DE BRUIJN, 1966

leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

2 P4 (Ftk. 3/2) 0,92 1,11
0,85 1,05

1 M1 (Ftk. 3/2) 1,90 1,89 16. ábra
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22-30. ábrák: Cricetidae és Anomalomyidae fogak rágófelszinei Felsõtárkányból

22: Collimys sp. M1 27: Collimys sp. m3

23: Collimys sp. M2 28: Megacricetodon sp. m2

24: Collimys sp. M3 29: Megacricetodon sp. m3

25: Collimys sp. m1 30: Anomalomys gaudryi m3

26: Collimys sp. m2



1 d4 (Ftk. 3/2) 1,08 0,91
1 p4 (Ftk. 3/2) 1,13 0,88
1 m1 (Ftk. 3/2) 1,89 1,75 13. ábra
1 m2 (Ftk. 3/2) 1,90 1,93 14. ábra
1 m3 (Ftk. 3/2) 1,82 1,76 15. ábra

A Myoglis nemzetség fogmorfológiája nagy vonalakban hasonlít a mogyorós pelék
(Muscardinus) mintázatához, de a méretek lényegesen nagyobbak és a fogkorona redõi is
szélesebbek. Szembetûnõbb alaktani sajátosság még, hogy a másodlagos „redõk” inkább
sajátos domború felszínû zománcduzzanatok.  

A Myoglis nemzetség a korai- és a középsõ miocén faunákban fordul elõ (MN 2- MN9).
A M. sp., M. antecedens, M. meini fejlõdési vonalra a méretbeli növekedés és a morfológia
bonyolódása volt jellemzõ (DAAMS 1999, DAAMS et DE BRUIJN 1995). Az Ukrajna
neogénjébõl (MN 9) leirt M. ucrainicus M1, M2 zápfogainak többségén a fõ redõk nem
egyesülnek a protocone táján (NESIN V. et KOWALSKI K. 1997). Ez a jellegzetesség a fel-
sõtárkányi fogakon nem tapasztalható. Myoglis Magyarországról ezidáig csak Rudabánya
kisemlõsanyagából volt ismert (KORDOS, szóbeli közlés).

Família: Eomyidae DEPERÉT et DOUXAMI 1902 (‘’hajnalegerek’’)
Genus: Eomyops ENGESSER, 1979

Eomyops oppligeri ENGESSER 1990

Leletanyag és méretek: hosszúság (L): szélesség (W): mm

1 p4 (Ftk. 3/2) 0,78 0,70 10. ábra
1 m1 (Ftk. 3/2) 0,87 0,76 11. ábra
1 m2 (Ftk. 1.) 0,87 0,85

AGUILAR (1982) és ENGESSER (1990) adataihoz képest a felsõtárkányi leletek méretei
aránylag kicsik és jobban illenek az E. oppligeri, mint az E. catalaunicus adataihoz. A régi
gyûjtésû felsõtárkányi leletanyagban ugyancsak elõfordult Eomyops (= Leptodontomys sp.).
Az egyetlen alsó elõzápfogat (p4) Kordos László engedélyével volt alkalmam újravizsgálni
az Országos Földtani Múzeumban. A fogkorona-méretei (0,77 x 0,71 mm) alapján- ugyan-
csak az E. oppligeri-hez áll közelebb. A svájci középsõ miocénben a faj az MN 7-8 zónák
faunáiban fordul elõ (ENGESSER 1999).  

Genus: Keramidomys HARTENBERGER 1966

Keramidomys cf. mohleri ENGESSER 1972

Leletanyag és méretek: hosszúság (L): szélesség (W): mm

1 teljes alsó fogsor (Ftk. 1.) 2,97 - 12. ábra
p4 0,77 0,74
m1 0,78 0,81
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m2 0,73 0,81
m3 0,69 0,70

A fogak rágófelszíne lapos és erõsen kopott, ezért morfológiai elemzésre kevéssé alkalmas.
A méretek ugyanakkor-ENGESSER (1990) adataival összevetve- inkább a K. mohleri faj
mérettartományához állnak közelebb. A faj a svájci molasszban az MN 8 zónára jellemzõ
(ENGESSER 1999).

Família: Cricetidae ROCHEBRUNE, 1883 (hörcsögfélék)
Genus: Megacricetodon FAHLBUSCH, 1964

Megacricetodon sp.

Leletanyag és méretek hosszúság (L): szélesség (W): mm

1 m2 (Ftk. 1.) 1,34 1,12 28. ábra
2 m3 (Ftk. 1.) 1,27 0,94 29. ábra

1,25 1,01

Az elõkerült fogak méretei nagyobbak, mint az eddig Észak-Magyarország középsõ
miocénjébõl ismert M. minor mérettartománya. Ugyanakkor M1 és m1 zápfogak hiányában
pontosabb határozás nem lehetséges.

Genus: Collimys DAXNER-HÖCK, 1972

Collimys sp.

Leletanyag és méretek: hosszúság (L) szélesség (W) mm

3 M1 (Ftk. 3/2.) 2,13 1,34 22. ábra
2,10 1,32
2,09 1,33

3M2 (Ftk. 3/2.) 1,57 1,33 23. ábra
1,50 1,29
1,51 1,26

3M3 (Ftk. 3/2.) 1,34 1,27 24. ábra
1,36 1,22
1,26 1,13

2m1 (Ftk. 3/2.) 1,78 1,20 25. ábra
1,85 1,20

3m2 (Ftk. 3/2.) 1,57 1,27 26. ábra
1,55 1,27
1,62 1,26

3m3 (Ftk. 3/2.) 1,60 1,15 27. ábra
1,61 1,11
1,60 1,15
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A fogak brachyodontak és morfológiai szempontból igen hasonlóak a Democricetodon
nemzetséghez. A M2 molárisokon az elülsõ protolophule hiánya azonban egyértelmûen a
Collimys nemzetség diagnosztikus jellemzõje.

A nemzetséget eredetileg DAXNER-HÖCK (1972) Eichkogel késõ miocén (MN 11) korú
faunából írta le (Collimys primus). Ez az alak azonban hypsodont és lapos koronával ren-
delkezik. Primitiv, alacsony koronájú Collimyst a közelmultban HEISSIG (1995) irt le
Steinheim MN7 zónába tartozó faunájából. A felsõtárkányi leletek ehhez igen hasonlók.

A Collimys nemzetség Franciaországban és Spanyolországban ismeretlen. Eddig publikált
elõfordulásai Svájcra, Ausztriára és Dél-Németországra korlátozódnak, de többnyire itt is
ritka színezõ elemként jelenik meg. A Felsõtárkány 3/2 lelõhely anyagában ugyanakkor a
hörcsögfélék kizárólagos képviselõje. A késõbbi gyûjtéseknek kell igazolni, hogy ez pusztán
a korlátozott tömegû mintavétel (kb. 370 kg.) következménye, vagy a Collimys nemzetség
egy idõre valóban kiszorította a többi középsõ miocén hörcsög genust (Megacricetodon,
Democricetodon, Eumyarion, Cricetodon) a Kárpát-medence északi részén. 

Família: Anomalomyidae DE BRUIJN, 1984
Genus: Anomalomys GAILLARD, 1900

Anomalomys gaudryi GAILLARD, 1900 

Leletanyag és méretek: L (hosszúság): W (szélesség): mm

1M1 (Ftk. 4/1.) 1,82 0,95
1 M3 (Ftk. 1.) 1,23 1,04
2 M3 (Ftk. 3/2.) 1,19 1,15

1,23 0,91
1 m2 (Ftk. 1.) 1,47 1,30
1 m2 (Ftk. 3/2.) 1,43 0,95 30. ábra
1 m3 (Ftk. 1.) 1,23 1,04

A hypsodont fogak koronája lapos. A méretek és a hypsodoncia foka alapján azonosíthatók
az A. gaudryi fajjal, elsõsorban KORDOS (1989) és BOLLIGER (1999) ábráival való
összevetés után. Az A. rudabányensis és a fejlettebb késõ miocén fajok nagy valószínûséggel
kizárhatók, de a biztos rendszertani besorolás itt is egy gazdagabb szérián alapulhat.

6. Összefoglalás

A szerzõk elõzetes információkat kívántak nyújtani az újra feltárt felsõtárkányi „Güdör-
kert” n. õsgerinces lelõhelyrõl a 2000-évi ásatás eredményei, valamint a korábbi gyûjtésû
leletek részleges reviziója alapján. 

Az elõzetes jellegû eredmények ahhoz mindenképp elegendõek, hogy a korábbi iro-
dalomban tapasztalható véleménykülönbségeket a lelõhely korát illetõen új megvilágításba
helyezzük. A korábbi szerzõk közül ugyanis SÜMEGHY (1924, 1925) és
ANDREÁNSZKY (1959) a lelõhely szarmata korszakba való helyezése mellett döntöttek,
ugyanakkor KRETZOI (1982) és ERDEI (1999) inkább a korai pannon mellett érveltek.
A rétegtani helyzet és a puhatestûfauna alapján a lelõhely fiatalabb a korai szarmatánál. Az
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eddig feldolgozott gerinces anyag a miocén szárazulati biokromológia MN 7-8 zónájára utal,
amely STEININGER (1999) szerint a késõ bádeni és a szarmata korszakokkal korrelálható.
A rágcsáló anyag alapján egy korai pannon (MN 9) meghatározás biztosan kizárható.
Lelõhelyünk legvalószínûbb kronológiai helyzete a késõi szarmatában jelölhetõ ki.
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