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Bevezetés, fő célkitűzések 

  

Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces lelőhely hazánk egyik legismertebb ősgerinces 

lelőhelyének számít, ahonnan az elmúlt 18 évben megrendezett ásatások során több tízezer gerinces 

maradvány került felszínre. A lelőhely egy mára már rekultivált külszíni bauxitbánya az egykori 

Iharkút település határában, Bakonyjákó és Németbánya települések szomszédságában. Itt a 

Nagytárkányi Bauxit Formáció kitermelésére kialakított, Németbánya II-es és III-as külszíni 

fejtésekben a késő-kréta korú, szárazföldi képződményeket tartalmazó Csehbányai Formáció is feltárul, 

mely a csonttartalmú rétegeket is magában foglalja. A gazdag leletanyag egy igen diverz faunáról 

árulkodik, melyek között megtalálhatóak a halak, a kétéltűek, a teknősök, a gyíkok, a krokodilok, a 

dinoszauruszok és a repülő hüllők maradványai is (Ősi et al., 2012). A leletanyag tudományos 

feldolgozását egy több tagú kutatócsoport végzi, és a taxonómiai, paleobiológiai, paleogeográfiai és 

paleoökológiai eredményekről már számos közlemény jelent meg az elmúlt évek során (pl. Makádi et 

al., 2006; Rabi et al., 2012; Csiki-Sava et al., 2015). A leletanyag felhalmozódási körülményeinek 

meghatározására, valamint a csonttartalmú rétegek részletes szedimentológiai vizsgálatára azonban a 

doktori kutatásomat megelőzően csak érintőlegesen került sor (pl. Tuba et al., 2006).  

A doktori munkám során célom volt, hogy a már begyűjtött több ezer iharkúti csontmaradvány 

felhalmozódásának körülményeit minél behatóbban tanulmányozzam. Ezért a tafonómiai vizsgálatokat 

megelőzte a területen feltárt Csehbányai Formáció üledékföldtani viszonyainak tanulmányozása, ami 

nélkül egy teljeskörű tafonómiai értékelés elkészítése nem lett volna lehetséges. Az iharkúti leletanyag 

több, mint 80%-át adó, leggazdagabb csonttartalmú rétegekként ismert Sz-6 lelőhely felhalmozódási 

viszonyainak meghatározása különösen fontos része volt munkámnak (Botfalvai et al., 2016).  

A leletanyag részletes tafonómiai vizsgálatával megkíséreltem kimutatni, hogy a lelőhelyről 

felszínre kerülő fosszíliák eltemetődésüket megelőzően milyen mértékben voltak kitéve a külső 

környezeti hatásoknak, mert ezek fontos adatokat hordoznak a területen élt állatok egykori élőhelyéről, 

az elhullásuk körülményeiről, valamint az eltemetődésüket megelőző eseményekről (Botfalvai et al., 

2015). Munkám során kérdés volt, hogy az általam tanulmányozott leletanyag ki volt-e téve (és ha igen 

milyen mértékben) a szállítódásból eredő osztályozódásnak, mert az ilyen folyamatok ellehetetlenítik a 

leletanyagokból kiolvasható paleoökológiai következtetések levonását. A tafonómiai vizsgálatok során 

az előkerült csontmaradványokra támaszkodtam, azonban a felhalmozódási modellek felállítása és a 

paleoökológiai megfigyelések levonása miatt figyelembe vettem a területről ismert egyéb fosszíliák (pl. 

növények, tojáshéjak, koprolitok) megőrződéséből és felhalmozódásából kiolvasható tafonómiai 

információkat is (Prondvai et al., 2017; Segesdi et al., 2017), melyek további értékes adatokkal 



 

szolgáltak a terület üledékfelhalmozódási körülményeinek megismeréséhez. Az iharkúti csontelemek 

felületén megfigyelhető harapásnyomok tanulmányozása során megismertem az egykori életközösség 

tagjai között fennálló ragadozó/zsákmány interakciókat, melyek fontos információkat nyújtottak az 

egykori életközösséget meghatározó élelemlánc egyes részleteiről (Botfalvai et al., 2014) 

Vizsgálati módszerek 

 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében részletes terepi megfigyeléseket és mintagyűjtéseket 

végeztem az iharkúti külszíni fejtés területén, annak érdekében, hogy beható képet kapjak a területen 

egykor jelenlévő üledékfelhalmozódási körülményekről. A terepi munka során 12 (megközelítőleg 15-

20 m hosszúságú) vertikális szelvényt vettem fel, melyek helyzetét és szedimentológiai paramétereit 

rögzítettem. A szemcseméret meghatározására a Wentworth-skálát, míg a paleotalajok színének 

meghatározására a Munsell-színskálát használtam. A külszíni fejtésben feltárt Csehbányai Formáció 

részletes szedimentológiai vizsgálata során külön figyelmet szenteltem azon rétegek vizsgálatának (Sz-

1, Sz-6 és Sz-7-8 lelőhelyek), melyekből jelentős csontanyag került elő. Továbbá az üledékföldtani 

vizsgálatokból származó paleokörnyezeti következtetéseket összevetettem az adott rétegre jellemző 

paleoflóra, illetve gerinces tafonómiai adatokkal, hogy minél behatóbb képet kapjak a vizsgált rétegtani 

egységek felhalmozódási viszonyairól. 

 A lelőhelyet érintő tafonómiai vizsgálatok során a 2000-2012 között begyűjtött maradványokra 

támaszkodtam, melyek túlnyomó többsége az Sz-6 lelőhelyről került felszínre. A tafonómiai 

vizsgálatok során az általam összeállított 22 független tafonómiai karaktert tartalmazó karakterlistát 

alkalmaztam, melyek lefedték az összes szükséges információt az adott csontelem méretéről, 

anatómiájáról, taxonómiai helyzetéről, valamint a csontfelszíneken megjelenő modifikációk jellegéről 

és mértékéről. A kapott tafonómiai adatokat egy Excel táblázatban gyűjtöttem össze, ahol az 

elváltozások jellegét és mértékét (a statisztikai kiértékelés megkönnyítése érdekében) számokkal 

jelöltem. Az elkészített adatbázis tartalmazza az összes megvizsgált fosszília tafonómiai szempontból 

lényeges karakterét, melyek elemzésével átfogó képet kaphattam az iharkúti gerinces leletanyag 

felhalmozódási körülményeiről.  

 

 



 

Az eredmények összefoglalása 

 

1) Az iharkúti külfejtés területén feltárt Csehbányai Formációban jelenlévő lencse alakú 

homokkőtestek (mederkitöltések) szedimentológiai vizsgálata során megállapítottam, hogy az 

egykori aktív medrek laterális eróziója nem volt jelentős (kis kanyargósság) és a feltöltődésük 

során a gyors vertikális aggradáció játszotta a főbb szerepet. A többnyire szerkezetmentes, 

alacsony szélesség/vastagság arányokkal rendelkező, lencse alakú mederkitöltéseket 

„szalagszerű” homokkőtestekként definiáltam, melyek mindenesetben vastag ártéri üledékekbe 

ágyazódva, egymástól elkülönülve helyezkedtek el. A mederkitöltések egymáshoz viszonyított 

helyzete alapján felvetettem annak a lehetőségét, hogy egy időben, egymáshoz viszonylag közel 

több aktív meder is létezhetett, mely a szövedékes folyóvízi rendszerek egyik diagnosztikus 

tulajdonságának tekinthető.  

2) Az iharkúti külszíni fejtésben feltárt üledékek többségét ártéri képződményeknek határoztam 

meg, ahol a fejletlen hidromorf paleotalajok számítanak domináns üledéktípusnak. Az ártéri 

képződmények szedimentológiai vizsgálata során megállapítottam, hogy a medrek között 

elhelyezkedő területek az üledékképződési időszak nagyobb részében a talajvízszint közelében, 

vagy az alatt helyezkedhettek el és részben vagy teljesen vízzel borított, vizenyős területek 

lehettek. A medrek között elhelyezkedő ártéri területekre is a gyors vertikális aggradáció volt a 

jellemző, mely meggátolta az érettebb talajtípusok kialakulását.  

3) Az iharkúti külszíni fejtésben tanulmányozható képződmények szedimentológiai vizsgálata 

alapján megállapítottam, hogy az üledékes rétegsor a szövedékes folyótípusok által 

felhalmozott összletekkel mutat hasonlóságot, mert a) a tanulmányozható mederkitöltések 

lencse alakú geometriát mutatnak; b) a mederkitöltések gyakran egy szintben, de egymástól 

elkülönülve, vastag ártéri üledékekbe ékelődnek; c) a rétegsorban a finomszemcsés üledékek 

dominálnak; d) a mederkitöltések főbb anyaga homok, míg a kavicsos durvatörmelékek szinte 

teljesen hiányoznak; e) az övzátony szerkezetek nem voltak kimutathatóak a vizsgált 

mederkitöltésekben. 

4) Az iharkúti lelőhelyről ismert csontanyag közel 80%-a az Sz-6 lelőhely durvatörmelékes 

bázisrétegéből (Unit1) került elő, melyet a szedimentológiai (pl. osztályozatlan üledék, gyakori 

agyagklasztok, áramlást jelző szedimentológiai struktúrák teljes hiánya) és a tafonómiai 

vizsgálatok (pl. a csontok gyakori vertikális orientációja, osztályozatlan csontanyag, izolált és 



 

asszociált csontanyag együttes előfordulása) alapján a nagyobb esőzések során kialakuló, 

nagysűrűségű villámárvizek felhalmozott hordalékaként azonosítottam.  

5) Az iharkúti lelőhelyen feltárt Csehbányai Formációra jellemző szedimentológiai bélyegek (pl. a 

magas szedimentációs ráta, a medrek elhanyagolható laterális eróziója és az ártéri üledékekben 

jelenlévő gyengén fejlett hidromorf paleotalajok túlsúlya) alapján megállapítottam, hogy a 

mederkitöltésekből előkerülő csontfelhalmozódások egy szűk időintervallumot reprezentálnak 

(101-102 év; Aslan and Behrensmeyer, 1996 alapján). A leggazdagabb, Sz-6 lelőhely 

szedimentológiai vizsgálata során igazoltam, hogy az iharkúti gerinces anyag többsége (~80%-

a) geológiai szempontból igen rövid idő alatt (pl. egyetlen esős évszak) halmozódott fel, így a 

lelőhelyről kimutatható élőlények feltehetőleg egy időben élhettek és ennek köszönhetően a 

leletanyagból levonható paleoökológiai következtetések jó megközelítéssel alkalmazhatók az 

egykori életközösség összetételének megismerésére. 

6) Az Sz-6 lelőhelyre jellemző magas csontkoncentráció (23 db/m2), az egyes csontok vertikális 

orientációja, a szokatlanul magas csontvázteljességi értékek, valamint az eltérő méretű, anyagú 

és sűrűségű fosszíliák (pl. csontok, tojáshéjak, koprolitok)  egy rétegben történő felhalmozódása 

alapján megállapítottam, hogy a Sz-6 lelőhely egy olyan csapdázódási helyként kezelhető, ahol 

a felhalmozódott leletanyag nem egy folyamatosan áramló, egyenletes energiaviszonyokkal 

jellemezhető rendszerben halmozódott fel, hanem egy olyan környezetben, ahol a szállítódási 

energia hirtelen lecsökkent.  

7) A leletanyagból elkülönített nyolc hüllő csoport izolált csontmaradványain elvégzett 

csontvázteljességi vizsgálatok alapján igazoltam, hogy: a) az elpusztult egyedek csontvázainak 

viszonylag nagy hányada őrződött meg az iharkúti izolált csontanyagban, mely alapján 

levontam azt a következtetést, hogy a minimum egyedszám számításokon alapuló taxon 

eloszlások jól alkalmazhatók az egykori életközösségben előforduló élőlénycsoport egymáshoz 

viszonyított gyakoriságának meghatározására; b) a páncélos dinoszauruszok feltehetőleg a 

felhalmozódási területhez igen közeli térrészen (folyómedrek környéke) élhettek, mely 

megerősítette azt a korábban már más szerzők által is felvetett elméletet (pl. McCrea et al., 

2001), hogy a páncélos dinoszauruszok a vízhez közeli, vizenyős élettereket népesítették be. 

8) Az elvégzett tafonómiai vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az iharkúti izolált 

csontanyag egy multitaxicus/monodominant leletanyagként kezelhető. A nagy diverzitás, 

valamint a bezáró kőzet jellege (pl. mederpáncél üledék) alapján kimutattam, hogy az itt 

ismertetett leletanyag a megáradt folyó által összegyűjtött és felhalmozott csontokat tartalmazza 

(hidraulikus csontkoncentrálódás), így a csontanyag jelentős mértékű koncentrálódása abiotikus 



 

tényezőkre vezethető vissza. A vízi és a szárazföldi élőlények különböző méretű, sűrűségű és 

eltérő megérződésű csontelemeinek együttes jelenléte alapján igazoltam, hogy az izolált 

maradványokat tartalmazó csontanyag a „mindennapi” halálozás következtében, különböző 

események, illetve okok miatt elpusztult állatok, úgynevezett „lemorzsolódott” leletanyagát 

tartalmazza (pl. Kidwell et al., 1986).  

9) Az iharkúti lelőhelyről ismert asszociált és artikulált páncélos dinoszaurusz csontvázak 

tafonómiai vizsgálata során megállapítottam, hogy a csontvázak által reprezentált egyedek 

elpusztulásának körülményei és azok tetemeinek szállítódása és felhalmozódása jelentősen 

különbözik a lelőhelyről ismert izolált csontelemekétől. A csontvázrészek egy tömeges 

halálközösség elemeit tartalmazzák, ahol az élőlények rövid időn belül (napok-hónapok), 

ugyanazon körülmények hatására pusztultak el. 

10) Az Sz-6 lelőhelyről ismert több száz tojáshéjtöredék tafonómiai vizsgálata során igazoltam, 

hogy: a) a tojáshéj töredékek méret szerinti megoszlása alapján az egykori fészkelő hely a 

felhalmozódási ponthoz viszonylag közeli területen lehetett; b) a tojáshéjtöredékek jelenléte az 

Sz-6 lelőhely Unit1 egységében tovább erősíti a szedimentológiai és a csonttafonómiai 

vizsgálatok által már korábban felvetett elméletet, miszerint az említett réteg felhalmozódása 

során az energetikai viszonyokban jelentős ingadozás mutatható ki, mely lehetővé tette a 

nagyméretű csontvázrészek és a kis sűrűségű tojáshéjak egy rétegben történő felhalmozódását; 

c) a kalcit anyagú tojáshéjtöredékek jelenléte az Sz-7-8 lelőhely magas szervesanyag-

tartalommal jellemezhető csonttartalmú rétegében azzal magyarázható, hogy a karbonátos 

aljzaton átszivárgó felszín alatti vizek semlegesítették a növényi törmelékek bomlása során 

(lokálisan) kialakuló savas környezetet. 

11) Az Sz-6 lelőhely csonttartalmú rétegéből ismert több ezer foszfáttartalmú koprolit tafonómiai 

vizsgálata során megállapítottam, hogy a koprolitok koncentrálódása összefüggésbe hozható az 

áradás során összegyűjtött tetemek felhalmozódásával, mely magához vonzotta a környéken élő 

ragadozó és dögevő állatokat. A területen felhalmozódott nagy mennyiségű bomló szerves 

anyag oxigén szegény környezetet eredményezhetett, mely egy kedvező kondíciót jelentett a 

koprolitok nagy számban történő megőrződéséhez (Segesdi et al., 2017). 

12) Az iharkúti gerinces gyűjteményben fellelhető patológiás csontelemek vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a csontok felületén látható mélyedések az Allodaposuchus krokodil 

harapásnyomaként értelmezhetőek és ezzel együtt igazoltam, hogy a területen élt kis méretű 

Iharkutosuchus krokodil feltehetőleg a zsákmányállat szerepét tölthette be az iharkúti 

életközösségben (Botfalvai et al., 2014). 
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