
MARMOTA-MARADVÁNYOK — DEBRECENBL

- KRJ3TZOI MIKLÓS

Maymota-maradványokat a fels-pleisztocén képzdményeibl Erdélybl, a Mez-
ség É-i részébl már régen ismerünk. Koch A. híradása nyomán (1. 14— 16), 1936-ban

pedig M o 1 1 1 M. a Bervavölgyi barlangból a Bükkhegységbl is ismerteti ezt az állatot

(2. 8). Ez év szén Debrecen határából került el két csontmaradványa
;
ehhez a lelet-

hez fzünk néhány megjegyzést.

Az egész Arktogaea magashegységeiben és hideg pusztáin elterjedt Marmota-
nem Európában két fajra oszlik : a Pireneusok, Alpok és Kárpátok fenyöv feletti

legmagasabb részeit lakja 3000 m magasságig' a M . marmota (Dinné) faj, a Dnyepr,

Don, vaDmint a Volga és Ural középs folyása közti agvag-sztyepet pedig a M . bobac

(Pallas).
Maradványait Európából Eszakspanyolországtól Franciaországon, Eszakolasz-

országon, Németországon, Csehországon, Ausztrián, Magyarországon, Erdélyen, Horvát-

országon, Románián át Déloroszországig ismerjük fiataljégkori üledékekbl. Faji hova-

tartozásuk kérdése még távolról sem eldöntött. Egyes leleteket az alpi fajjal azono-

sítják, másokat a síkvidékivel, st utóbbi idben még egy harmadik faj, az altai M. bai-

bacina (Kastchenko) is szóbakerült németországi leletek meghatározásánál

(3. 232). Mindezeken kívül Kaup már annakidején (4. 1 10) a M. primigema (K a u p)

önálló fajt alapította az eppelslieimi felsjégkori marmota-maradványokra.

Leletünk, mely Földvári A. közvetítésével Bérczy Z. fúrásvezet

ajándékaként Debrecen ÉK-i határában, a Hajdúsámson felé vezet mút mellett

a VITUKI részérl mélyített feltárófúrás 15,01 m mélységébl, kékesszürke homokos
agyagból került el, egy nyúlványok nélküli bal állkapocsból (a P4-el) és egy (proximális

és disztális vége nélküli) jobb tibiából áll.

A lelet rendszertani megítélése tekintetében fontos része, a 21,8 mm fogmedri

hosszúságú zápfogsor egyetlen megmaradt foga, a P4 5,4 mm hosszú, szélessége hátul

• ugyanannyi. A fog határozottan háromgyöker, akárcsak a Bervavölgyi barlang leletéé,

vagy a mezségi anyag egy részénél és ebben a jellegben élesen elüt a öofeac-csoporttól.

Ugyanekkor azonban a M. marmota-példányokon jól fejlett elüls zománckúp, mint álta-

lában a bobac-nA1 — gyakorlatilag teljesen hiányzik. A marmota és bobac jellegeinek ez

a keresztezdése jellemzi a felsjégkori leleteket és azt bizonyítja, hogy itt még a közös

törzs nem differenciálódott szét a mai fajokra, hanem egységes periglaciális alakkör

volt a Spanyolországtól Ázsiáig húzódó sztyep-területen. A jégkorszak végével ez az

egységes faj kétfelé szakadt : a melegebb-nedvesebbé vált nyugati területen a magas-

hegységek rdöv fölötti hideg füves-sziklás fels szakaszain M. marmota-vA alakult,

míg a K-i, szárazföldi, füves területeken a M. bobac alakjában alföldi-füves-pusztai

alakként maradt meg, mely azonban éppúgy nem azonosítható már alaktanilag a fels-

jégkori alakkal, mint nyugati, alpi testvére. Ez indokolttá teszi, hogy addig is, míg
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megfelel, b statisztikai anyag alapján a három alak egymástól élesen el lesz különíthet,
feltételesen M. primigenia (Kaup) néven különálló fajként jelöljük felsjégkorszaki
leleteinket.

A marmotáéhoz igen hasonló jégkorszakvégi fejldést látunk a csíkosegerek

(Sicista) esetében is. Felsjégkorszaki leleteik »kevert« jellegek, ma pedig két
jól elválasztható fajban népesítik be Közép- és Kelet-Európát. Ezek egyike, a S. sub-

tilis, mérsékeltégövi, mélyebb szinttájakat lakja, míg a másik nálunk még a magas-
hegységekben található, észak felé, illetve K-nek haladva azonban fokozatosan leszáll,

végül annak északi elterjedési határán érintkezik a S. subtilis-szel
;

ez a S. betulina

(Pallas). Ugyanezt látjuk egyes pockok (M . ratticeps stb.) esetében is.
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Marmot-remains írom Debrecen

by M. KRETZOI

Remains.of the genus Marmota are known since long írom the upper Pleistocene
of tlie Transylvanian Basin, according to A. Kocli. In 1936 M. Mottl described M. pri-

migenius (Kaup) from the Bervavölgy-Cave (Btikk-mountains).

In this year remainders of marmot were fomid in the neighbourhood of Debrecen
;

in the following we shall comment this find.

The forms of Marmota, spread in the highlands and cold species of the whole
Arctogaea can be devided in Éurope int two steppes : Marmota marmota (L.) is living

above the pine-zone of the Pyrenees, Alps and Carpatlr'ans up to the height of 3000 m,
while the M. bobac (Pallas) lives on the clay steppes between tlie rniddle flow of the
Dnieper, Don, Volga and Ural rivers.

Its remains are known from tne upper glacial sediments of Europe — from
Northern Spain tlirough Francé, Northern Italy, Germany, Chechoslovakia, Austria,
Hungary, Transylvania, Croatia, Roumania to Southern Russia. Their systematic
position is far from being certain

;
somé finds are identified b}r the authors with the

Alpine species, others with that of the steppe form, moreover tlie existence of another,

third form M. baibacina (Kas tehén ko) nas been assumed in tne recent times from the
Altai-mountains in course of the identification of the finds of Germany. In addition

to this, Kaup had already established a separate spec ;es on the (upper-glacial remains
from Éppelsheim : this was M. primigenius (Kaup).

Our find—the gift of Mr. Z. Bérczy, with the intervening of professor A. Föld-
vári, -— came from the NE of Debrecen, írom an exploratory drilling in a bluish-grey

sandy clay, at a depth of 15,01 m. It consists of a left inandible with P4 ,
witliout

processes and a right tibia witliout proximal and distal end.

The only tooth, preserved in thé toothrow of 21,8 mm alveolar lengtli, a P4 ,

is the most important from systematic point of view ; it is 5,4 mm long and of the same
posterior width. The tooth is defim'tely three-rooted, just like tliat of the find of the
Bervavölgy-Cave, on that of a part of tne matériái from the Transylvanian Basin, and
in this characUr it fundamentally differs from tlm bobac-group. At the same time the

well-developed frontal enamel conelet of the members of the M. marmota-group is practi-

cally missing here, which is a generál rule in the bobacs. The upper-glacial finds are

distinguished by the mixed characters of marmot and bobac, and this fact proves that
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the eominon ancestor has nt been differenciated yet int the living species bút formed
a uniform group oh the steppes spreading írom Spain to Asia. By the end of the glaciation

this homogenous species bifurcated int two types : in the cold, grassy-roeky upper
stretehes above tlie wood-zone of the highlands of the warmer, more humid western
territories it developed ixtto M. marmota ; wliile in the eastem, Continental territories,

covered with grass it sundved in the steppe bobac-form, whicli, however can be identified

morphologically witli the upper-glacial fönn no more titán its western Alpine relatíve.

In the lackof asatisfactory,rich statistical matériái, the three forms cannot be distinguisli-

ed, tlierefore we denote our upper-glacial finds temporarily with the name of M .

primigenius (Kaup).

We see an upper-glacial development similar to that of the marmot in the case
of the Sicista, while its upper-glacial finds are of a ntixed cliaracter

; to-day they populate
Central and eastem Europe in two well-separable species. One of these, the Sicista

sicista is living in the lowlands, while the other species — S. betulina (Pallas) — isto

be found in our highlands, bút further north-, resp. eastwards it gradually descends
and ha the N their distribution area coincides. The same is the case whith somé micro-
tines (Microtus ratticeps, etc.).




