BESTIÁK NYOMÁBAN

SE NEM MEDVE, SE NEM KUTYA:
A MEDVEKUTYA
Európa egykori vérmes szárazföldi ragadozó emlösei ,
a bestiopédák jelenlétére mind a mai napig csak láb·
nyomaik alapján következtethetünk. Noha sokan a
medvekutyákkal azonosítják e beszédes nevü állato·
kat, egyértelműen bizonyítani azt még nem sikerült.

A Bestlopeda az ipolytarnóci háromdimenziós film sztárja
(A GELKA KFT ENGEDtLYtVEL)

A Pécs melleti Danitz-puszta homokbányájából
származó medvekutya

felső

... és fogcsírája

foga ...

(KORDOS LASZLÖ tS
MÉSZÁROS ILD IKÖ FELVtTELE)

Sokáig misztikus, sosem volt
állatnak tűnt az ipolytarnóci
•
lábnyom nagyméretű raga
dozó gazdája, amelyet most Bcstiopeda
maxima-nak nevezünk. Először
1910-bcn id. Lóczy Lajos, a
Földtani Imézet akk01i
igazgatója közölt egy
fényképet a múzewni

zonyítékául , miután arra gondol
tunk, hogy az eredeti péld ány és a
másolata is elveszett. Azonban
2003-ban a Bécsi Egyetem Őslénytaní Intézetének gyűjtcményében sikerült megtalál
ni a másolatot, hátol
dalán németüJ ráí r
va , hogy az eredeti
kiállításvczetőben,
példány a Magyar
n1.-yd Othcnio Abel
Király i Földtan i
Intézetben va n 
az életnyomokról
1935-bcn megjelent
ahol már nincs
könyvében ismertet
meg. A másolatról
ugya nerről a lelet
készített másolat
ről készített fény
~ most Ipolytarnó
·::-.
képet, ahol egy ~
:f!: con, a nagycsarnok
nagyméretű ragado- \_
/ kiállításán látható. A
l'Cii Tasnádi Kubacska
zó lábnyomáta medve- ~
~e~ András által 1937-ben,
kutyával , az Amphicyo11- ~~
nal azonosítja. A könyvben ~~-4'>1
·l''loc; majd 1963- 1964-ben vég
megjelent fotó egy Bécsbe kill- /Jhicyon tudo~"~'~ zett ásatásokon hasonló mére
dött gipszmásolatról ké-szült, amelyről
tű ragadozók lábnyomaira nem buk
már hiányzott talplenyomatának egyjel kantak rá. Ugyanekkor Erich Therilus
legzet<.'S daral<ja.
1948-ban az Abel-féle ipolytarnóci láb
Eru1ek ellenére, anllkor 1985-ben a nyomot a meclvekutyafélékhez tartozó
&stiojxda maxi111a KORDOS nevet Hyaenaelums sp. fa_üaJ vélte azonosnak.
Az ipolytarnóci medvek utya utá 
kapta a lábnyom, az Abel-féle máso
latról készített fénykép szolgált a ha ni kutatás 1993-ban folytatódott,
talmas állat egykori jelenlétének bi am ikor a Bi.ikki Nemzeti Park
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Igazgatósága fel táratta a Nagy
csarnok északkeleti részének rio
littu fával fedett, éri ntetlen láb
nycmos felszí né t. A 36 négyzet
m ét er es fel ületen összese n 236 láb
nyomotlehetett megki.ilön böztctn i,
köztük 9 olyan bizonytalan for
májút, amelyek valószínűleg ed
dig csak a korábbi fényképekről
voltak ism ertek, és a Bestiopeda
maxima-val azonosíthatók.
A
m edvckutyának gondolt ritka láb
nyomo k
alapján
készült
az
ipolytarnóci 3D moziban vetített
és a " Miocén parkban" kiállított
természetes méretű műanya g szo
bor rekonstrukciój a is .
A tarnóci "óriás fenevad" igen
nagy méretű, 2 0 -25 centiméter
átmérőjű, körformájú, sekély, több
talppárnára tagolódó és öt ová lis
ujjnyomához eseten ként hegyes
kannok csatlakoznak.
Egymást taposva

A 2013-ban folytatott kutatások
óta és a nagyfelbontású digitális
fényképe k szá 111 í tógépes böngé
szését követőe n egy új ipolytarnóci
ősvilág tá r ult elénk. Uj és régen

Kezdetben vérmesebbek
voltak

Az ipolytarnóci Bestiopeda 111axima
lábnyomairól a kutatók nagy része
úgy gondolja, hogy azt egy nagytes
tű medvekutya hagyta maga után.
A medvekutyák nem medvék és
nem kutyák, hanem az előbbiektől
függetlenül kialakult, szerteágazó
leszármazási vonalakkal tagolt ki
halt emlőscsalád, az Amphicyonidae
tagjai. Az ősi ragadozók maradvá
nyait már a 30-35 mi llió évvel ez
előtti közetekből ki lehetett mutatni,
majd leginkább a 20 és 8 millió
évekkel ezel6tti időszakban tcrjed
tek el Eurázsia és Észak-Amerika
középs6 sávjában, azután kihaltak.
Korai formá ik még viszonylag kis
termctűek és kifejezetten ragadozók
volwk. A később kialakult fajaik
már rendkív ül nagytestűek és kevés
bé ragadozó életmódot folytattak.
Évmilliókon át környeztükben a
legnagyobb testű szárazföldi raga-

A rudabányai .,Majom-szigeten" is
előkerűlt a

medvekutya

(KORDOS l..ÁSZLÓ FELVIOTELE)

A medvekutya szemfoga
Rudabányáról

Kormos Tibor ásatása 1913-ban Baltaváron

(KORDOS l..ÁSZLÓ FELVETELE)

Az Ursus ponticus néven leirt 8 mi//ió évvel ezelőtt élt medvekutya egyetlen ismert
példánya a Vas megyei Bérbaltaváron került

ismert lábnyomos fclszínck letisz
tításával és a szakatlan fényviszo
nyok mellett különös lábnyomok
tömege kápráztatta cl a szemün
ket.
Krokodilok,
varánuszok,
mindenféle kisebb kétéltűek, hül
l ők, kisemlősök és gerinctelen ál
latok életnyomai egymásra tapos
va, ritmikusan ismétlődő millimé
ternyi vastagságú homokkő réte
gekben megőrződve borították a
több mint egy évszázada ismert
ősvilági, egykori trópusi tengcr
vagy folyópa r t id6nként vízzel el
árasztott fövenyét.

elő (MESZÁROS ILDIKÓ FELVIOTELE)

Mindeddig
legfeljebb
szakirodalmi uta
sej tették,
hogy
lások
Ipolytarnócon
nemcsak
az orrszarvúak földje, ha
nem azzal összefonódva a
krokodiliának is nevezhető
vizes élőhely szintén léte
zett. A m ai Borókás-árok
tanösvénye helyén 18-20
millió évvel ezelőtt a
" bestiák völgye" húzó
dott, ahol időnként meg
jelent maga a hatalmas
termetű Bestiopeda is.
erőtlen
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hány további ősmaradvány-lelő
helyen a 6-8 miliió évvel ezelőtt
élt ősem l ősök közöt t itt-ott bi
zonytalanul még ki lehet mutatni
a n1.edvekutyák egyre csökkenő,
majd kihalásukhoz vezető jelenJé
tüket.
A baltavári medve

A leginkább elfeledett és legfon
tosabb hazai, 8 millió évvel ezelőtt
élt medvekutyalelet - egy nagy
méretű , hiányos baloldali alsó áll
kapocs - a Vas megyében talál
ható Baltavá ron (m a Bérbaltavár)
Az Ipolytarnócon újonnan felfedezett
Az Ipolytarnócon újonnan felfedezett
1913-ban, Kormos Tivadar ása
Bes tiopeda lábnyoma
Bestiopeda lábnyoma és annak kirajzolt körvonala tásán került elő. A Magyarország
(FOTO: MÉSZÁROS ILDIKÓ)
(MÉSZÁROS ILDIKÓ ÉS KORDOS LÁSZLÓ FOTÓMONTÁZSA)
legrégibb medvéjének tekintett
példányt a felfedező új fajként
dozók közé számítottak. Fejük leg szubtrópusi, később szavanna jellegű Urs us ponticus néven írta le. Már ak
inkább a medvére hasonlított, tör szárazföldi környezetében különböző kor, de húsz évvel később a szembat
zsük a medvénél rövidebb és teste medvekutyák éltek. Dévényújfalu helyi kiadású Folia Saba riensia fo
sebb lehetett. Erős, izmos, v iszony (D evi nská Nová Ves) napja inkban lyóirat 1933. évi nyitó számában
lag rövid lábukkal talpon vagy félig Pozsony külvárosa, ahol a Dévényi m egjelent írásába n is megállapította,
talpon járva közlekedtek. Ily módon szorosban a Morva a Dunába f ut, s hogy a ritka példányra egyaránt jel
az őslénykutatók közül a francia ott két, igenjelentős őslénytani lelete lemzők a medvék és a kutyák ősi bé
Edouard La rtet 1836-ban Amphícyon ket tartalmazó lelőhely ta lálható. Az lyegei . A leletet a medve (Ursus)
névvellátta el a se medvének, se ku egyikben a 15 millió évvel ezelőtti fo nemzetségnév használata m iatt az
tyának ítélt, d e azokkal még is sok lyóvízből felhalmozódott homokba elmúlt több mint száz évben
hasonlóságot mu tató franciaországi ágya zott ősgerincesek között ember nundennek nevezték, csak Amphi
szabású ősmajmok, a közeli mészkő cyon-nak nem. A Földtani Intézet
csont- és fogmaradvá nyokat.
A medvekutyák - a nna k ellené re, bánya karsztüregeiből pedig egy gib múzeumában elhelyezett egyetlen
hogy Kaliforn.iától kezdve Kína, Pa bonszerű ősmajom több csontváza, és példány ról a világ kutatói ugyanúgy
kisztán területén és a Közel-Keleten az egyik l egősibb fóka koponyája elfeledkeztek, mint a ponticus fajnév
át Európa legtöbb részén, egym ástól m ellett a nagytestű medvekutya használatáról. Mint Kormos 1933
különböző környezetekhez, táplálko (A111p hicyon 111ajor) szemfoga is előke ban írta, " a baltavári "medve ponto 
zásl szokásokhoz alkalmazkodott rült. A burgenlandi Gyepűfüzes sabb rendsz ertani helyét csakis jobb nw
sokféle nemzetségük és fajuk létezett (Kohfidisch) 9-10 nuliió évvel ez radványok alapján lehetne kijelölni, mi
- maradványai sehol sem gyakoriak. előtti pannon-tavi partszegélyén is élt ért is további ásatásokfölöttébb kívána
M.iután nincsenek ma élő rokonaik, a nagy szemfog ú medvekutya.
tosak lennének". Am a későbbi
D él-Magya rországon, a Pécs mel ása tások során sem sikerült újabb
termetüket és testtömegüket csak a
mai nagyragad ozókkal összehason letti D anitz-puszta homokbányájá példányát megtaJálni.
lít va, a koponya, a testhossz és a fo ból a kövület vadászok több tízezer, a
A sok egyértelmű ipolytarnóci
gak mérete alapján lehet rekonstruá l 15-9 millió évvel ezelőtti tengerek Bestiopeda lábnyom mellett minded
ni. A leghatalmasabbak között lehe ben (cápák, tengeri tehenek, fókák) és d ig még egyetlen csont vagy fog
tett egy 630 kilogramm tömegű nős a szárazföldön élt (háromuijú őslo sem került elő, ami bizonyíthatná,
tényegyed is. A ma élő alaszka i grizzli vak, orrszarvúak) állatok összemc hogy a Bestiopeda va lójában egy
medve eddig ismert legnagyobb pél sott csontjaira, fogaira bukkantak, Amphicyon, vagyis medvekutya volt.
dánya 780 kilós volt. Szelidabb szá ám közöttük a medvekutya marad Ipolytarnócon mindeddig annak
nútások szerint a nagy Amphicyo11ok ványai ritkán kerültek elő. Kretzoi sincs nyoma , hogy a Bestiopeda m i
között a hím átlagosan 317, a nőstény Miklós 1985-ben egy innen származó lyen állatra vadászott vagy dögevő
pedig 157 kilogramm testtömegű le alsó őrlőfognak m ég az állkapocsban hiénaként viselkedett volna . Pedig
n1egbúvó csíráját Hubacyon (Kanicyon) Portugáliában egy Ipolytarnóccal
hetett.
pannonicus néven új taxonként írta le. nagyjából egykorú ősmaradvány-le
Szemfog a Dévényi-szorosból
Az Amphicyon egyértelműen együtt lőhelyen az Iberotheri11mnak nevezett
A Kárpát-medencében 15-8 millió élt a 10 nUJJió évvel ezelőtti rudabá orrszarvú állkapocstöredékén kimu
évvel ezelőtt, a kezdeti középső-mio nyal ősmajmok ka l (Rudapithecus, tatták az Amphicyon gigante1t s hara
cén ko rú tengerek, majd a kiédesedő Anapithecus) és sokféle növényevő ál pásnyomát!
dozatáva l (őslovakka l , disznókkal,
vizű Pannon-tó egyre csökkenő víz
KORDOS LÁSZLÓ
felületét szegélyező hegyvidékek szarvasfélékkel, orrszarv úakka l). Né
MÉSZÁROS ILDIKÓ
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