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Összefoglalás – Magyarországról egyedül a pécs-danitzpusztai késő-miocén korú ösgerinces 
lelőhelyről ismerünk óriásszalamandra, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831) fosszíliákat, melyek 
craniális és postcraniális csontokat egyaránt tartalmaznak. Ennek ellenére, a fajhoz sorolható 
farokcsigolyák még nem kerültek leírásra innen. Ezt a hiányosságot igyekszik bepótolni jelen 
munka néhány paleoökológiai és ősföldrajzi megjegyzéssel kiegészítve. Kilenc ábra, egy táblázat.

Kulcsszavak – Andrias, Cryptobranchidae, Danitzpuszta, Mecsek, miocén, vertebra

 
BEVEZETÉS

A Cryptobranchidae családba olyan nagytestű szalamandrák tartoznak, 
melyek testhossza meghaladja az 1,5 métert, míg egyes fajoknál a 2 métert is 
elérheti. Az ide sorolható fosszilis leletek jelenléte Ázsiában azt sugallja, hogy a 
család története a középső-juráig nyúlik vissza (Gao & Shubin 2003). Észak-
Amerikában a paleocéntől (Naylor 1981) máig élnek óriás szalamandrák 
(Browne et al. 2012), míg Kelet-Ázsiában fosszíliáik gyakoriak a késő-eocéntől 
(Chernov 1959), de recens képviselőik mindmáig jelen vannak (Browne et al. 
2012). Európában a középső oligocéntől a középső-pliocénig ismertek fosszilis 
maradványaik (Thenius 1954, Westphal 1958, 1967, 1970, Tatarinov 
1964, Čhikvadze 1981). Az órásszalamandra leletek az eurázsiai ősmaradvány 
rekordban különösen jól reprezentáltak (1. táblázat), maradványaik számos 
ősgerinces lelőhelyről kerültek elő részlegesen megőrződött csontvázként vagy 
izolált csontokként (Böhme & Ilg 2003, Vasilyan et al. 2013, Szentesi et al. 
2020). Magyarországról eddig bizonyítottan csak a pécs-danitzpusztai lelőhelyről 
ismerjük izolált csontmaradványait (Szentesi et al. 2020).
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A pécs-danitzpusztai homokbánya a középső-miocéntől (badeni-szarmata) 
a késő-miocénig (pannon) terjedő rétegeket tár fel (Sebe et al. 2015). A bányászott 
homok, mely egy klasszikus pannóniai feltárás, a molluszka-maradványokon 
kívül kiemelkedő jelentőségű gerinces faunát tárt fel, melyek jelentős része 
idősebb üledékekből halmozódott át. Nagy mennyiségben fordulnak elő porcos- 
és csontos halak fogai, teknőspáncél-töredékek, szilás- és fogascetek csigolyái. 
Gyakorinak mondhatóak a különféle szárazföldi gerincesek maradványai 
is, mint pl. tapír-, disznó- és antilopfélék, valamint ragadozókhoz sorolható 
csontleletek is előfordulnak az innen származó leletanyagban (Kazár et al. 2007,  
Konrád et al. 2010). Az óriásszalamandra leletek, melyek közül eddig négy 
maxilla, 16 dentale, négy atlas és három törzscsigolya, valamint egy ilium és 
egy femur vált eddig ismertté, a késő-miocén korú homokból kerültek elő. Jelen 
munkában két caudális vertebra kerül leírásra.
 
1. táblázat. Óriásszalamandra (†Andrias, Cryptobranchidae) ősgerinces lelőhelyek Európában.

Lelőhely/locality kor/age zóna/
zone

üledék típusa/
alluvial type foszíliák/fossils említve/reference

Rott, Németország középső-
oligocén

MP30 édesvízi molasz osseus partem Thenius 1954, 
Westphal 
1958, 1967, 1970, 
Meszoely 1966, 
Böhme 2003

Oberleitersbach, 
Németország

felső-
oligocén

katti karsztos 
üregkitöltés i

mandibula, 
maxilla, dentale

Böhme 2008

Merkur, Csehország alsó-miocén MN3a meszes márga ossa isolata Böhme 2003, 
Čerňanskỳ 2007, 
Kvaček et al. 2004

Břeštany, Csehország, 
(=Preschen im 
Böhmen vagy Bilina)

alsó-miocén MN3 fluviális 
üledékek i

vertebrae 
articulata, cranium, 
osseus partem

Westphal, 1958, 
Meszoely 1966, 
Kvaček et al. 2004, 

Hochberg, 
Németország

alsó-miocén MN3 molasz mandibula Westphal 1970

Illerkirchberg hor. 
3a, Németország

alsó-miocén MN3 molasz dentale, maxilla Böttcher 
1987, Sach & 
Heinzmann 2001

Ringingen Frontal 1, 
Németország

alsó-miocén MN3 homokos finom 
kavics

? Sach & 
Heinzmann 2001
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Lelőhely/locality kor/age zóna/
zone

üledék típusa/
alluvial type foszíliák/fossils említve/reference

Ringingen Frontal 2 alsó-miocén MN3 agyagmárga ? Sach & 
Heinzmann 2001

Eggingen, 
Németország

alsó-miocén MN4 brakkvízi molasz maxilla, vertebra Böttcher 
1987, Sach & 
Heinzmann 2001

Illerkirchberg, 
Németország

alsó-miocén MN4 homok, 
mészhomok

? Sach & 
Heinzmann 2001

Jungnau, 
Németország

alsó-miocén MN4 brakkvízi molasz ? Böttcher 1987

Langenau, 
Németország

alsó-miocén MN4 brakkvízi molasz dentale, vertebra Böttcher 1987

Oberkirchberg, 
Németország

alsó-miocén MN4 brakkvízi molasz vertebra Böttcher 1987

Hambach, 
Németország

alsó-miocén MN5 fluviális 
üledékek

vertebra Mörs et al. 2000, 
Böhme 2003

Reisensburg, 
Németország

középső-
miocén

MN6 molasz dentale, maxilla, 
vertebra

Meszoely 1966, 
Böttcher 1987

Öhningen, 
Németország

középső-
miocén

MN6/7 édesvízi molasz osseus partem Meszoely 1966

Kircheim, 
Németország

középső-
miocén

MN7 molasz maxilla, premaxilla, 
vertebra

Böttcher 1987

Mataschen, Ausztria felső-
miocén

MN7/8 agyag, homok maxilla, vertebra Thenius 1954, 
Meszoely 1966, 
Tempfer 2004

Wartenberg, 
Németország

felső-
miocén

MN8 molasz maxilla, premaxilla, 
vertebra

Meszoely 1966, 
Westphal 1970, 
Böttcher 1987

Götzendorf, Ausztria felső-
miocén

MN8 agyag keratobranchiale, 
maxilla, atlas, 
costas, vertebra

Meszoely 1966, 
Miklas 2002
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Lelőhely/locality kor/age zóna/
zone

üledék típusa/
alluvial type foszíliák/fossils említve/reference

Aspach, Németország felső-
miocén

MN9 homok, márga ? Seehuber 2008

Derndorf, 
Németország

felső-
miocén

MN9 homok dentale Böhme 2003, 
Seehuber 2008

Eppishausen, 
Németország

felső-
miocén

MN9 homok ? Böhme 2003, 
Seehuber 2008

Mörgen, 
Németország

felső-
miocén

MN9 homok dentale Böhme 2003

Tiefenried, 
Németország

felső-
miocén

MN9 homok ? Seehuber 2008, 
Böhme et al. 2012

Brunn-Vösendorf, 
Ausztria

felső-
miocén

MN9 congériás homok humerus, vertebra Thenius 1954, 
Meszoely 1966, 
Böttcher 1987

Hammerschmiede 1, 
Németország

felső-
miocén

MN9 agyag ? Böhme et al. 2012

Hammerschmiede 4, 
Németország

felső-
miocén

MN9 agyag ? Kirscher et al. 
2016

Hammerschmiede 5, 
Németország

felső-
miocén

MN9 agyag ? Kirscher et al. 
2016

Pécs-Danitzpuszta, 
Magyarország

felső-
miocén

MN9? homok mandibula, 
maxilla, femur, 
ilium, vertebra

Szentesi et al. 
2020, és jelen 
munkában

?, Moldávia miocén ? ? ? Tatarinov 1964

Kuchurgan, Ukrajna felső-
pliocén

MN14 ? ? Čhkhikvadze 
1981, 1982

Willershausen, 
Németország

felső-
pliocén

MN14/15 ? ? Westphal 1967, 
Böhme et al. 2012
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VIZSGÁLT ANYAG ÉS MUNKAMÓDSZEREK

Földtani háttér – A pécs-danitzpusztai homokbánya gödre Dél-Magyarországon, 
a Mecsek-hegység délkeleti peremén, Pécs városának keleti határánál terül el 
(Szentesi et al. 2020: Fig. 1b). Az itt feltárt üledékek a késő miocén során, kb. 
11,6–10 millió évvel ezelőtt rakódtak le. Ezek kisebb részben egy idősebb fehér 
vagy világos színű mészmárgából és egy fiatalabb, sárga színű durvahomokból 
állnak. Az üledékek a Mecsek-hegység szárazon lévő, szigetként kiemelkedő 
részéről lepusztulás útján szállítódtak az egykori tóba, ezért bennük keverten 
találhatjuk a Pannon-tó és a régebben létezett szubtrópusi tengerek és szárazföldek 
ősmaradványait. A rétegsor az üledékképződés közben és után kibillent a Mecsek 
emelkedése miatt, ezért egy része meredekre állítódott (Konrád & Sebe 2010), 
így ma a fiatalabb homok nem az idősebb mészmárga tetején, hanem attól délre 
helyezkedik el. A bányaművelés ezt a fiatalabb, vasásványok által barnássárgára 
festett durvaszemű homokot érinti (Szentesi et al. 2020: Fig. 1d), melyből 
számos ősgerinces maradvány került elő (Kazár et al. 2007, Konrád et al. 
2010), többek közt az óriásszalamandra leletek is (Szentesi et al. 2020).

Az óriásszalamandra leletek korát megbecsülni nem volt egyszerű feladat. 
Habár a kövületeket a késő-miocén (alsó-pannóniai/alsó tortoni) homokból 
került elő, mégsem lehet azt állítani, hogy ez lenne a maradványok kora. Ez a 
kérdés az Andrias ökológiai igényeinek figyelembe vételével lett megvitatva 
(Szentesi et al. 2020). A mai Criptobranchydaek kizárólag nedves területeken 
fordulnak elő, ahol az éves csapadékmennyiség meghaladja vagy túllépi a  
~ 900 mm-t (Böhme et al. 2012) és az élőhelyként szolgáló patak vagy folyó soha 
nem fagy be (pl. Browne et al. 2013). A korai késő-miocén idején a lelőhelyről 
előkerült fosszilis flóra elemzése alapján az éves csapadékmennyiség az egykori 
területen meghaladta az 1000 mm-t, és a termofil növényzet azt jelzi, hogy 
a hőmérséklet ekkor nem süllyedt soha a fagypont alá (Hably & Sebe 2016),  
így nagy valószínűséggel az innen előkerült óriásszalamandrák ekkor élhettek itt.

Vizsgált anyag – két töredékes óriásszalamandra caudális vertebra  
(VER 2015.5-6.), melyeket Bécsi László gyűjtött a Pécs-Danitzpuszta területén 
található homokbányából.

Dokumentálás – Az ábrákhoz felhasznált fotók Canon EOS 700D 
fényképezőgéppel, és Canon Macro Lens EF 100 mm, 1: 2.8 USM makro objektív 
segítségével készültek sorozatfotóként. A sorozatfotók összedolgozása Combine 
ZP, míg utómunkálatai Corel Photo Paint és Draw programok segítségével 
történt.
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1–6. ábra. Óriásszalamandra (†Andrias scheuchzeri) caudális vertebra (VER 2015.5.) a pécs-
danitzpusztai (Mecsek-hegység, Magyarország) késő-miocén ősgerinces lelőhelyről. 1 = anterior,  
2 = bal laterális, 3 = jobb laterális, 4 = dorzális, 5 = ventrális és 6 = posterior nézetben.  

(méretléc: 1 cm)

EREDMÉNYEK

Ordo Caudata Scopoli, 1777 
Subordo Cryptobranchoidea Dunn, 1922 

Cladum Pancryptobrancha Vasilyan et al., 2013 
Classis Amphibia Gray, 1825 

Subclassis Lissamphibia Haeckel, 1866 
Familia Cryptobranchidae Fitzinger, 1826 

 
Genus Andrias Tschudi, 1837 

Type species: †Salmandra scheuchzeri Holl, 1831

 
†Andrias scheuchzeri (Holl, 1831) 

caudális vertebrae 
(VER 2015.5-6.) 

(1–9. ábra)

1
neurális csatorna arteriális csatorna arteriális csatorna

processus alaris anterior

foramina

posterior cotyluscentrális foramen

processus alaris posterior
anterior cotylus

arteriális csatorna

neurális csatorna
foramina

4 5 6

2 3
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7–9. ábra. Óriásszalamandra (†Andrias scheuchzeri) caudális vertebra-töredék (VER 2015.6.) 
a pécs-danitzpusztai (Mecsek-hegység, Magyarország) késő-miocén ősgerinces lelőhelyről.  

7 = anterior, 8 = jobb laterális és 9 = posterior nézetben. (méretléc: 1 cm)

A csigolyák nagyméretűek (a nagyobb 2,4 cm, míg a kisebb töredék 8 mm 
hosszú) és robusztus felépítésűek. A kevésbé sérült caudális vertebrán  
(VER 2015.5., 1-6. ábra) is jobbára csak az amphicoel csigolyatest maradt meg. 
A neurális és haemalis ív egyaránt törött, akárcsak a laterális nyúlványok. Az 
anterior és a posterior cotylus egyaránt mély, és tölcsér alakú (1, 6. ábra). Dorzális 
nézetben a neurális csatorna belsejében több apró foramen figyelhető meg  
(4. ábra). A posterior nézetben jól fejlett perycotyláris perem figyelhető meg  
(6 ábra), mely ventrálisan sérült, míg a másik példányon (VER 2015.6.) 
viszonylag épen maradt meg (9. ábra). Laterális és dorzális nézetben is jól 
megfigyelhető azonban a jól fejlett, nagyméretű arteriális csatorna (3–4. ábra) 
a VER 2015.5. példányon, valamint ventrális nézetben a szintén jól fejlett, kör 
alakú centrális foramen (5. ábra). Szintén ezen a példányon a baloldali processus 
transversus maradványa vaskos, és erőteljesen terjed ki posterolaterális irányban 
(2, 4. és 5. ábra). A VER 2015.6. számú példányon a processus alaris posterior 
nyúlvány maradványa szintén vaskos és erőteljesen mutat anterolaterális irányba  
(7–9. ábra). Ventrális nézetben, a VER 2015.5. számú példányon, a processus 
transversus proximális részén néhány apró, kerek foramen figyelhető meg  
(5. ábra).

A nagyméretű, masszív és amphicoel farokcsigolya jellemző a 
Pancryptobrancha klád képviselőire (Vasilyan et al. 2013). Az erőteljes 
processus alarisok és az arteriális csatorna helyzete ezen farokcsigolyáknál 
hasonló az Ukrainurus hypsognathus-éhoz, azonban különböznek tőle a 
nagyméretű neurális foramen hiányában (4. ábra), és a dorzális nézetben látható 
centrális foramen mérete lényegesen kisebb, és az alakja is különbözik az itt leírt 
példányokon (5. ábra), valamint a haemalis ív maradványai is jóval filigránabbak 
(5. ábra). Figyelembe véve azt is, hogy a danitzpusztai lelőhelyről csak az Andrias 
scheuchzeri maradványai kerültek elő, a fentebb leírt farokcsigolyák ehhez az 
óriásszalamandra fajhoz sorolhatóak.

posterior cotylus

pericotyláris taréj

processus alaris  
posterior

neurális csatorna

7 8 9
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TÁRGYALÁS

 
Tafonómiai észrevételek

Mindkét példány sérült, erősen töredezett, mely részben a vízben szállítódás, 
másrészt a területet földtani eseményeihez köthető áthalmozódás következménye 
lehet (Konrád & Sebe 2010, Szentesi et al. 2020). Az alapszínük világos, 
melyet kisebb-nagyobb részben sötétszürke mangános bevonat fed. Ez utóbbi 
a laza üledékben áramló csapadék és/vagy rétegvizekből válhatott ki a csontok 
felszínére.

 
Paleoökológiai és ősföldrajzi következtetések

A danitzpusztai óriásszalamandrák a kora késő-miocén időszakban 
élhettek az egykori területen, és maradványaik csak áthalmozódhattak a 
fiatalabb homokba, ahogy az már fentebb, a földtani résznél már említve lett. 
Az óriásszalamandrák jelenléte idején uralkodó éghajlat leginkább a lelőhelyről 
előkerült növénymaradványok alapján rekonstruálható. A babérfélékből és a  
többi melegkedvelő fajból meleg, fagymentes szubtrópusi éghajlatra lehet 
következetni, ahol csapadékos és száraz évszakok váltakztak. A növényzet 
domborzati helyzete alapján is változatos volt. A mai viaszbogyó illetve 
fenyérmirtusz rokona, a Myrica lignitum nevű cserjefaj volt a leggyakoribb, de 
a mocsári ciprus egy kihalt faja és a sok egyszikű is egykori kiterjedt mocsári 
erdőket jelez, melyek az alacsonyan fekvő területeken tenyészhettek. A 
magasabb térszíneken a babérfélék, a Kubinyi-tölgy és a melegkedvelő fenyőfélék 
voltak gyakoriak. Ez a terület növényzete alapján egy refúgium környezet 
volt a szarmatából visszamaradt növényzet számára, ahol a Mecsek-hegység  
biztosította a Pannon-tótól magasabb térszínt ehhez (Erdei et al. 2007, Hably & 
Sebe 2016). Nincsenek pontos üledékföldtani mutatók az egykori hegyvidék 
magasságáról, de a durvaklasztos üledékek, a nyíltvízi mészmárga-lerakódás, 
valamint a korábbi üledékekből származó puhatestű és gerinces ősmaradványok 
áthalmozódása és erodálása meredek topográfiát jelez ezen élőhely hátterében 
(Sebe et al. 2015).

A ma élő óriásszalamandrák tisztavizű, gyorsfolyású patakokban és 
folyókban élnek (pl. Böhme et al. 2012, Browne et al. 2012, 2013), nehezen 
elképzelhető, hogy a lelőhelyről előkerült óriásszalamandrák a mocsárban, vagy 
a sós Pannon-tóban (pl. Magyar et al. 1999) éltek volna. A Sebe et al. (2015) 
által említett durvaklasztos üledékek kombinálva egy meredek térszínnel azt  
sugallja, hogy ezt az üledéket gyorsfolyású, nagy energiával áramló vizek 
rakhatták le a magasabb térszínt erodálva. Ez folyó vagy patak volt-e, azt nem 
tudni, de az nagyon valószínű, hogy hasonló viszonyokat biztosíthatott az 
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óriásszalamandráknak a mai élőhelyeiken tapasztalhatóhoz, és a maradványa-
ikat ez az áramló víz szállította a tóba, vagy a mocsárba. Itt fosszilizálódtak, 
majd áthalmozódtak, ahogyan az már fentebb említve volt. Az európai miocén 
korú lelőhelyek földtani adatait megvizsgálva szembetűnő, hogy az Andrias 
leletek hegylábi, hegységelőtéri medencék tavainak agyag- és homok üledékeiből 
(édes- és brakkvízi molasz) kerültek elő (1. táblázat). Böhme et al. (2012) 
munkájában azt valószínűsíti, hogy a ma kizárólag gyorsfolyású tiszta vizekben 
élő óriásszalamandrák (pl. Browne et al. ) ezen időszakban ezekben a tavakban  
éltek, és a ma élő fajok később foglalták el jelenlegi élőhelyeiket. Ez az állítás  
földtani szempontból mindenképpen kérdéses, hiszen a pécs-danitzpusztai 
lelőhelyhez hasonlóan ezekbe az egykori tavakba is a hegységekből lezúduló, 
gyorsan áramló vizű folyók és/vagy patakok szállíthatták ezen állatok 
maradványait a megtalálási helyükre. Ezt támasztja alá az is, hogy a leletek 
nagytöbbsége kizárólag izolált csontokból áll. Finomabb üledékekből előkerült 
néhány a részleges csontváz, de ezek is erősen hiányosak.

 
ÖSSZEGEZÉS

A fentebb leírt, felépítésük alapján az Andrias scheuchzeri óriásszalamandra  
fajhoz sorolható farokcsigolyák eddig még nem voltak ismertek a pécs-
danitzpusztai miocén korú lelőhelyről. A lelőhelyen más óriásszalamandra 
faj jelenlétére utaló maradvány nem került elő, sőt a hasonló korú európai 
lelőhelyekről sem, így ez is azt támasztja alá, hogy ezen fosszíliák a fent említett 
fajhoz sorolhatóak.

A lelőhelyről ismertté vált óriásszalamandrák a magasabb topográfiáról 
lezúduló, gyorsfolyású vizekben élhettek, onnan kerülhettek maradványaik az 
eredeti ülepedési környezetükbe, ahonnan később áthalmozódhattak.

Nagy valószínűséggel az Európa miocénjéből előkerült óriásszalamandrák 
is gyorsfolyású, tiszta vizű folyókban és/vagy patakokban élhettek, és ezen 
folyóvizek szállíthatták maradványaikat az egykori tavakba.

 
*

Köszönetnyilvánítás – A szerző hálával tartozik Bécsi László magángyűjtőnek, aki a  
Magyar Természettudományi Múzeumnak ajándékozta az itt leírt óriásszalamandra leleteket, 
és Szabó Mártonnak, aki felhívta a figyelmemet a leletekre. Köszönöm Venczel Mártonnak 
(Nagyvárad, Kőrösvidék Múzeum) a munka alapos átnézését, és szakszerű bírálatát.
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Scattered fossils in the collection of Hungarian Natural History Museum: 

vertebrae of giant salamande, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831):  
caudal vertebrae from the Late pannonian Miocene paleovertebrate locality 
of Pécs-Danitzpuszta (Hungary) (Caudata: Amphibia: Cryptobranchidae)

Zoltán Szentesi

Hungarian Natural History Museum, Department of Paleontology and Geology, 
H-1088 Budapest, Pf. 137., Hungary 
E-mail: szentesi.zoltan@nhmus.hu

Abstract – Fossils of giant salamander (†Andrias scheuchzeri) are only known from paleovertebrate 
locality of Pécs-Danitz Puszta (Mecsek Hills) of Hungary which consists of cranial and postcranial 
bone elements. Despite this, caudal vertebrae have not been described yet from this site. This work 
seeks to make for this with some paleoecological and paleogeographical notes. Nine figures, one 
plate.

Keywords – Andrias, Cryptobranchidae, Danitzpuszta, Mecsek, Miocene, vertebrae
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TABLE AND FIGURE LEGENDS

Table 1. Paleovertebrate localities of giant salamander (†Andrias, Cryptobranchidae) in 
Europe. Countries for localities (in the first column): Ausztia = Austria; Csehország = Czechia; 
Magyarország = Hungary; Moldávia = Moldova; Németország = Germany; Ukrajna = Ukraine. 
Alluvial types (in the third column): agyag = clay; agyagmárga = clay marl; brakkvízi molasz =  
brackish water molasse; congériás homok = congerian sand; fluviális üledékek = fluvial deposits; 
édesvízi molasz = freshwater molasse; homok = sand; mészhomok = calcareous sand; homokos 
finom kavics = sandy fine gravel; karsztos üregkitöltés = karstic sinkhole deposits; meszes márga 
= calcareous marl; molasz = molasse.

Figs. 1–6. Caudal vertebra (VER 2015.5.) of giant salamander (†Andrias scheuchzeri) from the 
Late Miocene paleovertebrate locality of Pécs-Danitzpuszta (Mecsek Hills, Hungary). 1 = anterior,  
2 = left lateral, 3 = right lateral, 4 = dorsal, 5 = ventral and 6 = posterior views. (scale bar: 1 cm)

Figs. 7–9. Caudal vertebral fragment (VER 2015.6.) of giant salamander (†Andrias scheuchzeri) 
from the Late Miocene paleovertebrate locality of Pécs-Danitzpuszta (Mecsek Hills, Hungary).  
7 = anterior, 8 = right lateral and 9 = posterior views. (scale bar: 1 cm)


